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RESUMO  

Como foco desta pesquisa, temos o estudo das relações institucionais e pessoais 
associadas à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 
operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação 
entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, 
sobrejetora e bijetora para as funções, com o objetivo de identificar afinidades com 
as disciplinas de Banco de Dados – BD, Álgebra Relacional – AR e Linguagem SQL, 
dos cursos superiores de Tecnologia da Informação – TI, considerando a transição 
entre os Ensinos Fundamental, Médio e Superior. Desta forma, foi utilizado um 
Sistema Tutorial Inteligente – STI, denominado Portal Lógica, baseado nos conceitos 
de Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP e da mediação a partir dos quatro 
níveis de ajuda introduzidos por Vygotsky (1988) e apresentados em Beatón (2005) 
aplicados em um grupo de estudantes. Ainda analisaram-se as praxeologias, as 
teorias, os níveis de ajuda, como também os níveis de conhecimento esperados dos 
estudantes nas três etapas escolares consideradas na pesquisa. Este estudo foi 
realizado via livros didáticos, documentos oficiais do curso de TI, grades e planos de 
ensino de universidades privadas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, 
documental e estudo de caso, e as análises desses documentos foram conduzidas 
por meio de uma grade de análise inspirada no trabalho de Dias (1998). Além disso, 
foi efetuado um teste diagnóstico que auxiliou na construção do material utilizado no 
STIPL. O referencial teórico da presente pesquisa aborda a Teoria Antropológica do 
Didático – TAD de Chevallard, a noção de níveis de ajuda necessários para o 
desenvolvimento dos estudantes e níveis de conhecimento esperado dos 
estudantes. Esse referencial permitiu verificar a importância da Noção Intuitiva de 
Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 
como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 
relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 
funções para o estudo das disciplinas de Banco de Dados – BD, Álgebra Relacional 
– AR e Linguagem SQL. O referido referencial teórico também auxiliou na análise e 
utilização do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL, como ferramenta 
tecnológica de apoio no ambiente de aprendizagem, podendo concorrer para a 
compreensão da independência dos estudantes, pois possibilita um trabalho 
individual de ajuda àqueles que não dispõem dos conhecimentos retrospectivos 
necessários para as disciplinas consideradas. Além disso, serviu para verificar se o 
Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL pode ser adaptado para outras 
disciplinas a fim de  auxiliar professores e estudantes, em particular, para os casos 
em que o grupo é muito heterogêneo. 
 
Palavras-chave: Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC. Funções. Teoria Antropológica 
do Didático. Mediação e Troca de Experiência. Níveis de Ajuda. Níveis de 
Conhecimento. Livro Didático. 
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RÉSUMÉ 

l’objet de cette recherche est l’étude des relations institutionnelles et personnelles 
associées à la notion intuitive d’ensembles.Elle comprend: les représentations,les 
relations,les propriétés et opérations, les notions de produits cartésiens,les relations 
entre ensembles, la fonction comme une relation entre ensembles, ainsi que les 
propriétés injectives, surjectives, et bijectives pour les fonctions. Cette recherche a 
pour but d'identifier les affinités avec les disciplines de base de données: – BD, 
Algèbre Relationnel – AR et Langage SQL, des cours supérieurs en technologie de 
l'information ainsi que – TI, tenant compte de la transition entre les enseignements 
élémentaires, moyens et supérieurs. Ainsi, nous avons développé un Système 
Tutoriel Intelligent – STI, appelé Portail de Logique, basé sur les concepts de Zone 
Proximale de Développement – ZDP, de médiation, à partir des quatre niveaux 
introduits par Vygotsky (1988) et présentés dans Beatón (2005),afin de l’ appliquer à 
un groupe d'étudiants.Nous avons ensuite analysés les praxéologias, les niveaux 
d'aide, ainsi que les niveaux de connaissances attendus par les étudiants dans les 
trois étapes scolaires prises en compte dans la recherche. Cette étude a été menée 
à l’aide de manuels et de documents officiels de l'éducation de base; de grilles de 
discipline, et enfin de plans d'enseignement des universités privées des cours de TI. 
Il s’agit, par conséquent, d’une recherche documentaire. Les analyses de ces 
documents ont été réalisés à l’aide d'une grille d'analyse inspirée par le travail de 
Dias. Nous avons également effectué un test de diagnostic contribuant à la 
construction du matériel utilisé dans le STIPL. Le cadre théorique de cette recherche 
porte sur la Théorie Anthropologique du Didactique - TAD de Chevallard,sur la notion 
de niveaux d'aide requis pour le développement des élèves,ainsi que sur les niveaux 
des connaissances attendus par les étudiants. Ce cadre a montré l'importance de la 
notion intuitive d’ensembles – NIC,de ses représentations, relations, propriétés et 
opérations, notions de produits cartésiens, relation entre ensembles, la fonction 
comme une relation entre ensembles, ainsi que les propriétés injectives, surjectives 
et bijectives des fonctions concernant l'étude des disciplines de Base de Données: – 
BD, Algèbre Relationnelle – AR et Langage SQL. Le cadre théorique a contribué à 
l'utilisation du Système Tutoriel Intelligent Portail de Logique – STIPL comme outil de 
soutien technologique dans l'environnement d'apprentissage.Celui-ci a également 
permis la compréhension de l'indépendance des étudiants, leur permettant un travail 
individuel d'aide pour ceux n’ayant pas les connaissances nécessaires requises pour 
les disciplines considérées. En outre, le cadre théorique a servi à vérifier si le 
Système Tutoriel Intelligent Portail de Logique – STIPL peut être adapté à d'autres 
disciplines ,afin d'aider les enseignants et les étudiants, particulièrement si le groupe 
est très hétérogène. 
 
Mots-clés: Notion Intuitive d’Ensembles - NIC. Fonctions. Théorie Anthropologique 
du Didactique. La médiation et l'échange d'expériences. Les niveaux d'aide. Les 
niveaux de connaissances. Manuel. 
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ABSTRACT 
 
The focus of this research is the study of institutional and personal relations 
associated to the Intuitive Notion of Groups – ING, its representations, relations, 
operations and properties as well as the notions of Cartesian product, relations 
among groups and the injective, surjective and bijective properties for functions. The 
objective is to identify affinities with subjects of university Information Technology – IT 
courses such as Database – DB, Relational Algebra – RA, and Structured Query 
Language – SQL language, considering the transition from elementary to secondary 
school then to university levels. Thus, an Intelligent Tutorial System was developed – 
ITS and named Portal Lógica – STIPL. It has been developed based on the concepts 
of Proximal Development Zone – PDZ, by Vygotsky (1988), applied to a group of 
students introduced in Beatón (2005). Praxeologies, theories, levels of guidance and 
the knowledge levels of students in the three school phases have been considered in 
this work. This study has been accomplished through schoolbooks, official data of IT 
courses, course plans and class grids of private universities. Therefore, it is a 
documental research and the analyses of these documents have been conducted 
through analytical strategies inspired by the work of Dias (1998). Moreover, we have 
conducted a diagnostic test that helped in the building up of the material used in the 
STIPL. The theoretical referential of this paper displays Chevallard’s Anthropological 
Theory of Didactics – ATD, the notion of necessary guidance levels for the 
development of students and the expected levels of student knowledge. This 
referential has allowed us to verify the importance of the Intuitive Notion of Groups – 
ING, its representations, relations, operations and properties as well as the notions of 
Cartesian product, relations among groups, functions as relation between groups and 
the injective, surjective and bijective properties for functions in the study of 
Information Technology – IT courses such as Database – DB, Relational Algebra – 
RA, and Structured Query Language – SQL language.  The theoretical referential 
has also helped in the use of the Intelligent Tutorial System Portal Lógica – STIPL as 
a technological support tool in the learning environment contributing to the 
comprehension of students’ independence, enabling them to remedial individual work 
on requested previous knowledge for the above mentioned subjects. It has also 
helped verify if the intelligent tutorial system Portal Lógica – STIPL may be adapted 
to other subjects in order to help teachers and students in very heterogeneous 
groups. 
  
KEY WORDS:  Intuitive Notion of Groups – ING. Functions. Anthropological Theory 
of Didactics – ATD. Mediation and Experience Exchange. Support levels. Knowledge 
levels. Schoolbook. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

A deficiência do ensino em todos os níveis tem várias causas, mas 

analisaremos aqui apenas as deficiências relativas ao trabalho em Matemática e 

Informática,  do ponto de vista do que é esperado tanto do estudante quanto do 

professor, quando se considera a chegada do estudante ao Ensino Superior - ES, 

com especial foco nos Cursos de Tecnologia da Informação – TI.  

Nesses cursos, a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, Banco de Dados - BD, Álgebra 

Relacional - AR e Linguagem SQL (Structured Query Language) são importantes, 

tanto para o desenvolvimento de sistemas computadorizados, como para a criação e 

manutenção de modelos de dados relacionais, que formam o núcleo principal de 

quaisquer sistemas, pois somente por meio de informações atualizadas e precisas  

mantêm-se os sistemas úteis, confiáveis e ainda conservando uma alta performance 

em sua utilização.  

Observa-se ainda que, na passagem de uma etapa escolar para a outra, 

como, por exemplo, Ensino Fundamental - EF, Ensino Médio - EM e Ensino Superior 

- ES, tanto os professores quanto os estudantes sempre tentam justificar as 

dificuldades encontradas em função da abordagem feita ao conteúdo pertinente à 

etapa anterior, que se supõe ter sido assimilado ou não pelo aluno, estando 

disponível ou não como pré-requisito para a aprendizagem de outros conceitos no 

ciclo em que ele estiver no momento.  

A questão das diferentes possibilidades de abordagem de uma mesma noção 

não está necessariamente associada apenas à questão dos conhecimentos 

disponíveis, mas depende também de outros fatores, como, por exemplo, culturais, 

restrições dos diferentes sistemas educativos e expectativas em relação ao trabalho 

dos estudantes. Esses fatores são diferentes entre uma etapa escolar e outra e 

parecem possibilitar a pesquisa de novas experiências que possam ajudar os 

estudantes na transição entre as formas de pensamento próprias do Ensino 

Fundamental anos Finais- EFF e Ensino Médio - EM e as encontradas no Ensino 

Superior - ES.  
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Artigue (2004) procura mostrar a importância de se tratar a Matemática em 

suas múltiplas faces no nível universitário, estando ela dirigida aos futuros 

matemáticos ou àqueles cujas relações futuras com a Matemática serão menos 

centrais, isto é, quando se deseja que os estudantes tenham acesso à Matemática 

formal ou às necessidades matemáticas de um determinado setor de atividade. 

Isso exige que os estudantes do Ensino Superior - ES, qualquer que seja sua 

bagagem inicial, devam aprender uma Matemática relativamente sofisticada. Aqui, 

verifica-se a importância de estudar e questionar os possíveis processos de 

aprendizagem das diferentes etapas escolares, em particular do Ensino Superior - 

ES, o que pode nos ajudar a compreender melhor esses mesmos processos para as 

etapas mais elementares. 

Constata-se facilmente que existem poucos trabalhos nesse sentido e que 

tanto no Ensino Fundamental anos Finais - EFF, Ensino Médio – EM, quanto no 

Ensino Superior - ES, os estudantes apresentam grandes dificuldades, pois muitas 

vezes não dispõem das competências e habilidades necessárias para o seu 

desenvolvimento escolar e profissional e os professores têm poucos recursos para 

auxiliá-los.  

Ressalta-se ainda que muitas dessas dificuldades estão associadas à não 

mobilização dos conhecimentos matemáticos adquiridos anteriormente, ou seja, a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções que são considerados como conhecimentos retrospectivos 

disponíveis pelos professores das etapas posteriores. Isso conduz a uma situação 

de desinteresse por parte dos estudantes, difícil de ser ultrapassada, uma vez que a 

falta de conhecimentos mobilizáveis tende a acentuar-se no decorrer das diferentes 

etapas da escolaridade.  

Essa situação reflete-se na qualidade de ensino da Matemática, mais 

particularmente, nos Ensinos Fundamental anos Finais, Médio e Superior. Dessa 

forma, este trabalho propõe-se a estudar a transição entre os Ensinos Fundamental 

anos Finais, Médio e Superior, escolhendo a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções 

de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, Álgebra 
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Relacional - AR, Banco de Dados - BD e Linguagem SQL como objetos matemáticos 

centrais.   

Pretende-se, com esta análise, encontrar novos meios de reflexão e novas 

tecnologias, em especial os Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI, que possibilitem 

uma melhora no nível de ensino e de aprendizagem de Matemática das noções 

consideradas na pesquisa, tanto no Ensino Superior – ES, quanto em relação às 

noções trabalhadas nas outras etapas da escolaridade e que são consideradas 

como ferramentas disponíveis nessa nova etapa escolar. 

Sendo assim, deseja-se fazer um estudo mais detalhado do ensino e da 

aprendizagem da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, Álgebra Relacional - AR, Banco de 

Dados - BD e Linguagem SQL para compreender melhor como trabalhar essas 

noções nas diferentes etapas da escolaridade, de modo a desenvolver no estudante 

uma flexibilidade que lhe possibilite ser capaz de resolver tarefas utilizando o 

ferramental matemático integrado às mesmas, tanto quando se considera a 

matemática formal ou às necessidades matemáticas de um determinado setor de 

atividade, em particular, focando os cursos técnicos e superiores em computação e 

informática. 

Dessa forma, as análises das atividades realizadas pelos estudantes por meio 

do Sistema Tutorial Inteligente - STI foram feitas considerando a definição dos níveis 

de ajuda, que são introduzidos por Beatón (2005) referindo-se à teoria de Vygotsky 

(1988), em particular, à noção Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, 

apresentada no capítulo 3. 

Assim, analisaremos quais as condições necessárias para que o estudante 

possa articular os conhecimentos de forma independente, sendo capaz de resolver 

as tarefas que se colocam em sua vida escolar e profissional relacionadas à Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL, pois estas são fundamentais para os cursos de informática, 
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devendo ser facilmente mobilizadas nas primeiras séries desses cursos, quando se 

considera o Ensino Superior - ES.  

Considerando as justificativas mencionadas para a nossa opção por estudar a 

transição entre os Ensinos Fundamental anos Finais, Médio e Superior, escolhendo 

a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL como objetos, passamos à identificação dos estudos e das análises 

em seus respectivos capítulos. 

No capítulo 2, apresentamos os contextos da pesquisa, problemática, 

objetivos e abordagem metodológica. 

Após esta apresentação, passamos ao capítulo 3, no qual vem exposto o 

referencial teórico que serviu de base para as análises efetuadas nesta pesquisa. 

Utilizamos como ferramentas de análise os elementos teóricos desenvolvidos por 

Vygotsky (1988) e apresentados por Beatón (2005) no que se refere às 

interpretações do desenvolvimento dos estudantes por meio da mediação e troca de 

experiências e também alguns instrumentos teóricos da didática da Matemática, em 

particular, aqueles desenvolvidos por Chevallard (1992, 1994, 1998, 2002, 2002a, 

2007, 2007a), Douady (1984,1992) e Robert (1997, 1998), que nos auxiliaram a 

compreender as relacionais institucionais esperadas e existentes, assim como as 

relações pessoais dos estudantes na transição entre o Ensino Médio - EM e Ensino 

Superior - ES, em particular, para aqueles que seguem o Curso de Tecnologia da 

Informação - TI. 

No capítulo 4, apresentamos as análises das expectativas institucionais para 

o Ensino Médio – EM, por meio da análise das relações institucionais esperadas via 

documentos oficiais e das mesmas relações para os estudantes do Ensino Superior 

- ES, via análise de três planos de ensino de Matemática e banco de dados para três 

instituições privadas de Ensino Superior - ES de São Paulo, além da Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC) e Association for Computing Machinery (ACM). 

No capítulo 5, estudamos primeiramente as diferentes tarefas usualmente 

encontradas nos livros didáticos de Matemática, destinados aos primeiros anos do 

Ensino Médio - EM e Ensino Superior - ES para a introdução e aplicação da Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 
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propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções. Em seguida, construímos uma análise com o propósito de 

servir de instrumento que permite verificar, sem exaustividade, a articulação de 

quadros em função dos ostensivos a serem manipulados e os níveis de 

conhecimento necessários para a introdução e aplicação dos conhecimentos sobre a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, tanto no Ensino Médio - EM como no Ensino Superior - EM, 

e neste, focando Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e a Linguagem SQL 

(estes serão estudados no capítulo 7). Para essas análises, foram selecionados sete 

livros didáticos.  

Na sequência, abordamos, no capítulo 6, o teste diagnóstico, com a análise a 

priori e a posteriori, com o objetivo de verificar se os estudantes do Ensino Superior - 

ES têm conhecimentos sobre Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções e como 

trabalhar com elas. 

Passamos ao capítulo 7, onde focamos as articulações entre Banco de Dados 

- DB e Álgebra Relacional - AR e suas propriedades e aplicações e assim citamos a 

Linguagem SQL com seus comandos e recursos para suprir aos Bancos de Dados - 

BD. 

No capítulo 8, abordamos os Sistemas Tutoriais Inteligentes – STI, seus 

módulos e conceitos. 

No capítulo 9, temos a apresentação do ambiente de aprendizagem por nós 

proposto, denominado Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, e ao 

término, a análise desse sistema com base no questionário respondido pelo grupo 

de 98 (noventa e oito) estudantes que participaram deste estudo. 

Finalmente, na conclusão, retomamos as questões iniciais, uma vez que as 

que apareceram no decorrer desta pesquisa foram discutidas nos respectivos 

capítulos. Em razão das análises efetuadas, tecemos reflexões e indícios para o 

desenvolvimento da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 
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relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, de modo a atingir as expectativas 

institucionais apresentadas nos diferentes documentos considerados para esta 

pesquisa. Além da análise do teste diagnóstico, trataremos também da análise sobre 

o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL quanto à mediação e à troca de 

experiência. 
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2 - TRAJETÓRIA, CONTEXTOS DA PESQUISA, PROBLEMÁTICA, 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Minha formação universitária ocorreu na Universidade São Judas Tadeu 

(1981) em Licenciatura Curta em Ciências, mas como visava buscar conhecimentos 

voltados à informática, também concluí, na Fundação Santo André, o curso de 

Bacharelado em Matemática, com Ênfase em Análise de Sistemas (1986). Durante a 

segunda graduação, fui convidado para atuar como analista de sistema em uma 

empresa estatal (1985), onde iniciei os primeiros contatos com sistemas 

computacionais e banco de dados. 

Passei por algumas empresas em vários setores de atuação, mas sempre 

dentro do contexto de informática, e devido à necessidade de novos conhecimentos, 

retornei à Universidade São Judas Tadeu (2005), onde concluí a Pós-graduação 

Latu-Sensu em Engenharia de Software, que me valeu o convite para lecionar nas 

disciplinas de Lógica de Programação e Linguagem de Programação em um Centro 

Universitário de São Paulo (2005) - Uniesp. 

Dentro do ambiente acadêmico, tive muita motivação para continuar meus 

estudos; desta forma, em 2007, iniciei o mestrado (AVILA, 2009), levado a termo em 

2009. Nessa época, já considerava a questão da Mediação e Troca de Experiências 

com base em Vygotsky (1988) e Beatón (2005), empregada nos Sistemas Tutorias 

Inteligente – STI e, para tanto, foi desenvolvido por mim um STI denominado 

Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL, em 2009, focando os conceitos 

de lógica de programação e algoritmos para a identificação dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Médio – EM, tendo em vista que eles podem servir como 

conhecimentos retrospectivos para a introdução de novas noções no Ensino 

Superior – ES. 

Após a conclusão do mestrado, fui convidado por um dos professores das 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) para ingressar na Docência do Ensino 

Superior – ES. Nessa instituição, atualmente, sou professor no Ensino Superior – 

ES, no curso de Tecnologia da Informação – TI, nas disciplinas de Banco de Dados - 

BD e Linguagem SQL. 

Na dissertação de mestrado, observei como a mediação e a troca de 

experiência entre estudante e estudante, estudante e o software e o estudante e o 
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professor poderiam auxiliar no desenvolvimento da lógica de programação e 

construção de algoritmos. Esse projeto foi realizado com um grupo restrito de 

estudantes de um Centro Universitário de São Paulo.  

Esse estudo teve como base a análise de etapas para construção de 

algoritmos visando acompanhar a mediação e a troca de experiências do grupo e 

das respostas do questionário sobre a avaliação do Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica – STIPL, implementado para esse fim. Isso me levou a concluir que a 

utilização dessa ferramenta tecnológica contribuiu para o aprendizado do grupo, 

pois, em geral, para os estudantes que apenas identificavam uma resposta 

adequada aos algoritmos propostos, foi possível verificar uma utilização mais 

apropriada dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento desses mesmos 

algoritmos.  

Esse salto cognitivo foi possível a partir da construção do Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica – STIPL, baseado nos conceitos de Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP de Vygotsky (1988) e a mediação a partir dos 

quatro níveis de ajuda definidos por Vygotsky (1988) e apresentados em Beatón 

(2005) com a proposta de atividades individuais para o grupo de estudantes, nas 

quais estes poderiam acessar sua própria base de conhecimento retrospectivo, 

como também a base de conhecimento do seu grupo de estudantes e ainda a 

mediação do professor e utilização do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – 

STIPL, previamente alimentado com recursos para prover as necessidades dos 

estudantes. 

Vale a pena salientar que, conforme Beatón (2005), os níveis de ajuda 

obedecem à escala crescente inversamente proporcional à independência do 

estudante, ou seja, quanto menor o nível de ajuda, maior o grau de independência 

do estudante na realização da tarefa proposta. 

Considerando ainda que o Sistema Tutorial Inteligente - STI pode ser aplicado 

em várias atividades acadêmicas, ressaltamos que é possível utilizá-lo para o 

desenvolvimento de outros conceitos matemáticos que servem de ferramenta para 

os diferentes cursos de ciências exatas no Ensino Superior – ES, em particular, para 

o curso de Tecnologia de Informação – TI, observando que, atualmente, 

corresponde a um curso bastante procurado pelos estudantes que terminam o 

Ensino Médio - EM em função das oportunidades no mercado de trabalho. 
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Constatamos que os cursos de Tecnologia de Informação - TI dão ênfase aos 

conceitos de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL. Isso 

nos conduziu a considerar como escopo para esta pesquisa a construção de um 

novo módulo do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL para ser utilizado 

pelo grupo de estudantes nas disciplinas de Banco de Dados - BD no Ensino 

Superior – ES.  

Nessa nova proposta, parece-nos importante considerar a questão do 

conhecimento retrospectivo que possibilita a interação com o novo conhecimento. 

Sendo assim, ao identificar os conhecimentos matemáticos que servem de 

ferramenta para a compreensão de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL, verificamos que é de fundamental importância que os estudantes 

disponham de conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

operações, representações e propriedades, assim como as noções de produto 

cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as 

propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções. 

Para tal, nos afigura importante identificar quais noções de conjuntos, 

relações e funções são introduzidas no Ensino Fundamental anos Finais - EFF e 

Ensino Médio – EM, de forma que possamos compreender quais conhecimentos 

podem ser considerados mobilizáveis e assim servir de apoio para a introdução de 

conhecimentos específicos de Banco de Dados - BD no Ensino Superior - ES, isto é, 

consideramos aqui a importância de identificar as expectativas institucionais e como 

elas são trabalhadas de maneira a coligar os conhecimentos matemáticos 

desenvolvidos na educação básica com os novos conhecimentos a serem 

introduzidos no Ensino Superior - ES. 

Assim, em 2011, ao iniciar o doutorado, retomei a pesquisa anterior e, 

considerando o fato de não existir um projeto específico que tratasse da mediação e 

da troca de experiências e da transição entre o Ensino Fundamental anos Finais - 

EFF, Ensino Médio - EM e o Ensino Superior - ES, e, mais particularmente, para a 

utilização de um Sistema Tutorial Inteligente - STI, optei por estudar os problemas 

associados às expectativas institucionais relacionadas à transição para o caso da 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções que, como já exposto, são os conhecimentos que 
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fundamentam os conceitos de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL. 

Assim, consideramos a importância de trabalhar com a Teoria Antropológica 

do Didático – TAD, pois esta pondera que a relação pessoal com um determinado 

objeto do saber depende da relação institucional ou relações institucionais a que 

uma pessoa se submete.  

Dessa forma, segundo Chevallard (2002), a aprendizagem é considerada 

como o acesso a essa relação pessoal, ou seja, a diversidade de relações 

institucionais a que o sujeito se submete. Assim, as diferentes relações institucionais 

permitem considerar o estudo como uma modificação das relações pessoais e o 

ensinar como uma ajuda ao estudo, ou seja, ajuda dada ao estudante no sentido de 

que ele possa estabelecer uma relação com o saber, modificando-o de modo a 

torná-lo adequado às expectativas apresentadas em uma determinada relação 

institucional. 

A partir da identificação das teorias que podem nos auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa e das noções matemáticas que correspondem aos 

conhecimentos retrospectivos presumivelmente assimilados e disponíveis pelos 

estudantes, a saber, a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, observamos a importância dessas 

noções, tanto quando se inicia um curso de Tecnologia da Informação – TI, como 

para atuar como analista de sistema no mercado coorporativo e acadêmico.  

Vale ainda ressaltar a relevância dessas noções para a Matemática, em 

particular, da noção de conjunto, pois, segundo Lages Lima (2006), “Toda a 

Matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos. Portanto, a noção de 

conjunto é a mais fundamental: a partir dela todos os conceitos matemáticos podem 

ser expressos.” (LIMA, 2006, p.1).  

Assim, considerando como conteúdo matemático norteador da nossa 

pesquisa a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 

operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação 

entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, 

sobrejetora e bijetora para as funções, iniciamos o trabalho com o seguinte 

questionamento: “Quais conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 
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suas representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

desenvolvidos na educação básica podem ser considerados como conhecimentos 

retrospectivos disponíveis para o trabalho com essas noções no ensino superior, em 

particular, nos cursos de Tecnologia da Informação - TI?”.  

Essa questão nos conduz a uma reflexão sobre a possibilidade de 

identificação das expectativas institucionais das três etapas escolares, Ensino 

Fundamental anos Finais - EFF, Ensino Médio - EM e Ensino Superior - ES, para 

melhor compreender as questões associadas às necessidades específicas de cada 

etapa, em particular, aquelas integradas ao desenvolvimento dos conceitos de 

Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL.  

A identificação das expectativas institucionais, dos conhecimentos 

retrospectivos dos estudantes e da associação desses elementos às aplicações em 

Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL conduziu-nos à 

implantação do Sistema Tutorial Inteligente - STI com base nos conceitos de 

mediação e troca de experiência a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal - ZDP. 

Apresentados o contexto e o questionamento que orientou nossas escolhas, 

descrevemos, a seguir, a problemática da pesquisa.  

 

2.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA  

 

 O objetivo deste trabalho é contribuir para esclarecer qual o papel da 

mediação e troca de informações na aprendizagem e como um trabalho centrado 

nessa questão pode auxiliar a melhor compreensão dos possíveis processos de 

estudo no Ensino Superior - ES, que possam conduzir a escolhas adequadas e 

satisfatórias dos conhecimentos matemáticos necessários para a aplicação da 

Matemática desenvolvida na Educação Básica - EB, quando esses conhecimentos 

são considerados como ferramentas disponíveis para serem aplicadas nas outras 

ciências, em particular, em Informática.   

Pretende-se, assim, esclarecer esta questão por meio do estudo dos níveis de 

ajuda necessários, não somente do ponto de vista cognitivo, mas também em 
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função dos problemas didáticos a eles associados. Para isto, escolhe-se como 

domínio de estudo as noções de Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL, e o interesse especial está na articulação entre os conhecimentos 

matemáticos sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, seus diferentes sistemas de 

representação simbólica como elementos de base para o desenvolvimento do 

domínio de estudo considerado. 

Espera-se com a pesquisa mostrar a importância da Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 

como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções e Álgebra Relacional - AR para o desenvolvimento das disciplinas de Banco 

de Dados - DB e Linguagem SQL e os diferentes processos de estudo que podem 

sobreviver e se reconstruir atualmente no Ensino Superior - ES, em particular, nos 

cursos de Tecnologia da Informação - TI.  

Escolhido o domínio de estudo e ressaltado o conteúdo matemático de 

interesse que lhe é associado, consideramos a implantação do Sistema Tutorial 

Inteligente - STI vinculado à noção de Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP de 

Vygotsky (1988) e à mediação e  troca de informações por meio dos quatro níveis de 

ajuda definidos por Vygotsky (1988) e apresentados em Beatón (2005), pois essa 

ferramenta parece ser um importante instrumento de ajuda ao estudo, uma vez que 

o estudante pode acessar o conteúdo dos conhecimentos retrospectivos em jogo, do 

novo conhecimento, do trabalho individual já executado, do trabalho do grupo e das 

ajudas do professor e do grupo de estudantes ao qual pertence.  

 Enfatizamos que a pesquisa atual segue a mesma estrutura da pesquisa do 

mestrado, acrescida da questão da transição entre o Ensino Fundamental anos 

Finais - EFF, Ensino Médio - EM e o Ensino Superior - ES, considerando a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções e as possibilidades de articulação entre os conhecimentos 

retrospectivos associados a esses conhecimentos matemáticos e sua utilização 
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como ferramenta para o desenvolvimento das noções associadas às disciplinas de 

Álgebra Relacional - AR e Banco de Dados - BD e Linguagem SQL. 

 

2.2  QUESTÕES DE PESQUISA A PARTIR DA PROBLEMÁTICA 

 

Como já anunciado acima, a questão inicial e a reflexão a que ela conduziu 

possibilitaram descrever nossa problemática como a identificação das expectativas 

institucionais para a Educação Básica - EB quanto às reais possibilidades de 

trabalho dos estudantes com a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções e a 

utilização dessa noção como conhecimento retrospectivo disponível para o 

desenvolvimento das aplicações em Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR 

e Linguagem SQL.  

Tal problemática pode auxiliar-nos a mostrar a necessidade de uma 

abordagem adequada de determinada noção matemática para um público 

específico, no caso, os estudantes de Tecnologia da Informação - TI.  

Consideramos a importância dessa abordagem específica com base na 

afirmação de Artigue (2001), que pondera sobre os diferentes fatores associados à 

questão das várias possibilidades de abordagem ao enfatizar que essas ultrapassam 

a questão dos conhecimentos disponíveis. Como exemplo, a autora cita os fatores 

culturais, as restrições dos diferentes sistemas educativos e as expectativas em 

relação ao trabalho dos estudantes, que são diferentes entre uma etapa escolar e a 

outra. 

Vale pontuar ainda que Artigue (2001) procura mostrar a importância de se 

tratar a Matemática em suas múltiplas faces, em particular, no nível universitário e, 

principalmente, quando dirigida a futuros profissionais, o que, no nosso caso, 

corresponde aos estudantes de Tecnologia da Informação - TI, para os quais 

veremos a necessidade de um trabalho matemático associado especialmente à 

Matemática Discreta1.  

                                                           
1 Matemática Discreta: também chamada matemática finita, é o estudo das estruturas algébricas que são 

fundamentalmente discretas. A palavra "discreta" nesta situação tem origem no inglês "discrete", significando 
"diferente", "distinta" e não seu sentido habitual. O nome se refere ao fato de tratar-se de funções cujas imagens 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estruturas_alg%C3%A9bricas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_discreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
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Assim, para esses estudantes, podemos concluir que se trata de uma 

Matemática que precisa adequar-se para funcionar como ferramenta para resolver 

problemas de um determinado setor de atividade, o que, segundo Artigue (2001), 

exige que os discentes do Ensino Superior - ES, qualquer que seja sua bagagem 

inicial, devam aprender uma Matemática relativamente sofisticada.  

Ainda conforme Artigue (2001), isso nos mostra a importância de estudar e 

questionar os possíveis processos de aprendizagem do Ensino Superior - ES, 

porque esse aprofundamento pode ajudar-nos a compreender melhor os mesmos 

processos para as etapas mais elementares.  

Isso nos conduziu a considerar o questionamento que segue e que nos 

permite investir mais diretamente sobre as suposições em relação às dificuldades 

dos estudantes e às propostas atuais de ensino da Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim como as 

noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação 

entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

nas etapas escolares que antecedem a formação profissional no Ensino Superior - 

ES.  

1) Quais os conhecimentos matemáticos necessários para compreender a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções na Educação Básica - EB, Ensino Fundamental anos Finais 

- EFF  e no Ensino Superior - ES e para poder aplicá-la de forma eficaz nos cursos 

superiores em Tecnologia da Informação - TI, em especial em Banco de Dados - BD, 

Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL?  

2) Quais as relações institucionais esperadas e existentes para o 

desenvolvimento da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções na Educação Básica - EB?  

                                                                                                                                                                                     
possuem valores que não variam gradualmente como em funções contínuas, mas assumem valores distintos 
abruptamente com a mudança do elemento do domínio considerado. O conjunto de objetos estudados na 
matemática discreta pode ser finito ou infinito. O termo matemática finita é às vezes aplicado na parte do campo 
da matemática discreta que lida com conjuntos finitos (MENEZES, 2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Continuidade_matem%C3%A1tica
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3) Que relações pessoais sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções são 

esperadas dos estudantes que iniciam o curso de Tecnologia da Informação - TI no 

Ensino Superior - ES, em particular, quando se consideram as disciplinas de Banco 

de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL?  

4) Sobre que níveis de conhecimento, conforme definição de Robert (1998), é 

possível fundamentar essas necessidades: técnicos, mobilizáveis ou disponíveis?  

5) A utilização de um Sistema Tutorial Inteligente - STI focando a Mediação e 

Troca de Experiências (VYGOTSKY, 1988 e BEATÓN, 2005) pode ser um recurso 

tecnológico eficiente para desenvolver relações pessoais que estejam em 

consonância com as relações institucionais esperadas dos estudantes para um 

determinado objeto de estudo?  

Na sequência, consideraremos o objetivo geral e os objetivos específicos da 

pesquisa.  

 

2.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral da pesquisa é contribuir para esclarecer qual o papel da 

mediação e troca de informações na aprendizagem e como um trabalho centrado 

nessa questão pode auxiliar a melhor compreensão dos possíveis processos de 

estudo no Ensino Superior - ES, que possam conduzir a escolhas adequadas e 

satisfatórias dos conhecimentos matemáticos necessários para a aplicação da 

Matemática desenvolvida na Educação Básica - EB, quando esses conhecimentos 

são considerados como ferramentas explícitas disponíveis para serem aplicadas nas 

outras ciências, em particular, em Informática.  .   

A partir desse objetivo mais amplo, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

Identificar as organizações matemáticas e didáticas2 existentes nas atuais 

propostas institucionais para o processo de ensino e aprendizagem da Noção 

                                                           
2
 Organização Matemática e Organização Didática: Segundo Chevallard (1997), uma organização 

matemática corresponde a uma organização praxeológica ou uma praxeologia, que por ele é definida como um 

sistema de tarefas em torno do qual se desenvolvem e se organizam técnicas, tecnologias e teorias. Assim, uma 
organização matemática fundamenta-se em torno de um ou vários tipos de tarefas matemáticas, mais ou menos 
bem identificadas, que demandam a criação de técnicas matemáticas mais ou menos adaptadas e mais ou 
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Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções no Ensino Fundamental anos Finais - EFF e o Ensino Médio 

- EM, e as possibilidades de utilizar esses conhecimentos como conhecimentos 

retrospectivos disponíveis para o estudo de Banco de Dados - BD e Linguagem 

SQL, em particular Álgebra Relacional - AR no Ensino Superior - ES. 

Revisitar a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções na transição entre o Ensino 

Fundamental anos  Finais - EFF, Ensino Médio - EM e o Ensino Superior - ES para 

compreender os diferentes processos de estudo e ajuda ao estudo que sobrevivem 

e se reconstroem atualmente nessas etapas escolares e identificar quais 

conhecimentos podem ser considerados como mobilizáveis ou disponíveis pelos 

estudantes quando ingressam no Ensino Superior - ES. 

Diagnosticar, por meio de um teste, o grau de conhecimentos prévios sobre 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades do grupo de estudantes convidados para participar da pesquisa. 

Verificar como a teoria de Vygotsky (1988) e Beatón (2005), no que tange à 

mediação e à troca de experiências no ambiente dos Sistemas Tutoriais Inteligentes 

– STI, pode ser uma ferramenta tecnológica eficaz para o ensino e desenvolvimento 

dos conceitos de Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, Álgebra Relacional - AR, Banco de 

Dados - BD e a Linguagem SQL no Ensino Superior - ES em Tecnologia da 

Informação - TI.  

Analisar, por meio das atividades realizadas com o mesmo grupo de 

estudantes que participou do teste diagnóstico, professor e o Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL, se a mediação e a troca de experiências 

                                                                                                                                                                                     
menos justificadas por tecnologias matemáticas mais ou menos sólidas, essas últimas desenvolvidas no quadro 
de uma teoria matemática mais ou menos explícita. Assim, uma organização didática corresponde à 

reconstrução ou transposição da organização matemática na classe.      
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possibilitam o desenvolvimento no decorrer do Ensino Superior - ES para os objetos 

tecnológicos Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e a Linguagem SQL.  

Disponibilizar materiais para reflexão de estudantes e utilização pelos 

professores a fim de que, em função dos conhecimentos retrospectivos, seja 

possível realizar escolhas mais conscientes e, assim, conduzir o processo de estudo 

de maneira satisfatória, permitindo a mobilização dos conhecimentos retrospectivos 

e sua utilização de forma disponível quando necessário, podendo, assim, enriquecê-

los quando são usados como ferramentas explícitas para a introdução de novos 

conceitos e novas noções, como enfatiza Vygotsky (1988) ao definir a Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, consideramos a metodologia descrita a 

seguir. 

 

2.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

  

 A figura 1 que segue apresenta o cenário de desenvolvimento da pesquisa 

indicando a relação entre os capítulos com o objetivo de facilitar a compreensão de 

nossa abordagem metodológica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, documental e 

estudo de caso. 
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FIGURA 1: CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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injetora, sobrejetora e bijetora para as funções e sobre a utilização de um Sistema 

Tutorial Inteligente - STI fundamentado na mediação e troca de experiência. 

A partir dos resultados da revisão da literatura, localizamos nossa pesquisa 

mostrando sua originalidade em relação aos trabalhos existentes.  Esse estudo nos 

permitiu também melhorar nosso questionamento inicial e os objetivos gerais e 

específicos.   

 Dessa forma, a partir de uma pesquisa bibliográfica não foi possível identificar 

trabalhos que tratam mais especificamente da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções 

de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções e 

também aqueles cujo objeto de estudo seja Álgebra Relacional - AR, que é base 

para o estudo de Banco de Dados - BD e Linguagem SQL no Ensino Superior - ES. 

 A partir da explicitação da problemática da pesquisa, da identificação de 

pesquisas que se aproximam do nosso objeto de estudo, tanto em relação ao 

conteúdo como em relação à questão da transição, fica evidente o ineditismo desta 

pesquisa, uma vez que só encontramos nossa própria pesquisa anterior sobre 

Sistema Tutorial Inteligente - STI associada à mediação e à troca de experiência 

para o estudo de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL.  

 Na sequência, por meio do quadro 1, fazemos uma breve apresentação dos 

trabalhos encontrados por via da Internet, os quais são produtos de dissertações e 

teses das universidades: Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - 

Rio Claro; Universidade Federal de Goiânia (UFG), Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC); Universidade Estadual do Ceará (UECE); Universidade do Estado 

de Santa Catariana (UDESC); Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Cruzeiro do 

Sul (UNICSUL). 
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QUADRO 1: TRABALHOS ENCONTRADOS NO EIXO DA NOSSA PESQUISA: 
DISSERTAÇÕES E TESES 

ANO AUTORES TÍTULO INSTITUIÇÃO TIPO ÁREA/TEMA 

1999 SILVA, Rute 
Henrique 

Álgebra Linear como recurso de 
serviço para a computação 

UNESP, Rio 
Claro – SP 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Computação 

2001 FARIA, 
Elizabeth C. 

Estudo sobre a contribuição de uma 
proposta de curso via Internet para a 
formação do professor de matemática 

UFG, Goiânia – 
GO 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Ensino a Distância - 
EAD 

2001 OLIVEIRA, 
Sinval de 

Design de um ambiente 
computadorizado para aprendizagem 
de álgebra 

UFSC, 
Florianópolis – 
SC 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Computação 

2002 ANDRÉ, 
Andréa da 
Conceição 
Moura 

Exploração da Zona de 
Desenvolvimento Proximal nos 
esquemas de conservação em criança 
com dificuldades de aprendizagem do 
Ciclo I: Um conjunto de alternativas 
psicopedagógicas 

UECE, Fortaleza 
– CE 

Dissertação 
- Mestrado 

Zona de 
Desenvolvimento 
Proximal - ZDP 

2003 VASCONCEL
OS, Davis 
Macedo  

O ensino de linguagem de 
programação baseado em pedagogia 
por projetos e EAD colaborativa: 
Estudo de casos em estatística 

UECE, 
Fortaleza, 
- CE 

Dissertação 
- Mestrado 

Programação e 
Educação a Distância 
- EAD 

2004 PRESTINI, 
Dani 

Instrumento de mediação UDESC, 
Florianópolis – 
SC 

Dissertação 
- Mestrado 

Mediação 

2006 MUSSATO, 
Solange 

A utilização de jogos educativos 
computadorizados como fator 
motivador nas aulas de Matemática 

ULBRA, Canoas 
– RS 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Computação 

2006 ROCHA, 
Elizabeth 
Matos 

Uso de instrumentos de mediação no 
estudo de grandeza comprimento a 
partir de sessões didáticas 

UFC, Fortaleza 
– CE 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Mediação 

2007 FREIRE, 
Raquel 
Santiago 

Ambientes computacionais para o 
desenvolvimento do pensamento 
algébrico no Ensino Fundamental 

UFC, Fortaleza 
– CE 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Computação 

2008 ARAÚJO, 
Eduardo 
Muller 

Aprendizagem colaborativa: um olhar 
para modelagem matemática e os 
conceitos de Vygotsky 

ULBRA, Canoas 
– RS 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Vygotsky 

2008 BRAGA, Júlio 
Cesar Pereira 

O uso da planilha eletrônica como 
ferramenta na Matemática do ensino 
médio do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Januária - MG 

UFRRJ, 
Seropédica - RJ 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Planilhas  
Eletrônicas 

2008 MALHEIROS, 
Ana Paula 
dos Santos 

Educação Matemática Online: a 
elaboração de projetos de modelagem 

UNESP, Rio 
Claro – SP 

Tese - 
Doutorado 

Educação Matemática 
e Educação a 
Distância - EAD 

2008 PINHEIRO, 
Ana Cláudia 
Mendonça 

A mediação docente na construção do 
raciocínio geométrico de estudantes 
da licenciatura em matemática na 
disciplina de desenho geométrico 

UECE, Fortaleza 
– CE 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação Matemática 
e Mediação 

2009 AVILA, 
Ademir 

Uma proposta de Sistema Tutorial 
Inteligente - STI para o ensino de 
lógica de programação nos cursos de 
Tecnologia - TI no ensino superior 

UNICSUL, São 
Paulo – SP 

Dissertação 
- Mestrado 

Educação 
Matemática, 
Mediação e 
Computação 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Identificamos, por meio dessa pesquisa bibliográfica, trabalhos já 

apresentados e aprovados, totalizando seis que focam a Educação Matemática e 

Computação; três que abordam a Educação Matemática e Mediação; dois que se 

baseiam na Teoria de Vygotsky (1988) e Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, 

ainda dois sobre Educação Matemática com auxílio do Ensino a Distância – EAD. 

No que se refere à investigação dos Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI na 

abordagem de Mediação e Troca de Experiências com base em Vygotsky (1988) e 

Beatón (2005), focando a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 
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relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções e a relação desse conteúdo 

matemático com as noções associadas à Álgebra Relacional - AR e, mais 

especificamente, as aplicações em Banco de Dados por meio da linguagem SQL, 

não foi encontrado qualquer estudo.  

 Logo, a proposta de estudar os elementos necessários para a implantação do 

Sistema Tutorial Inteligente – STI, por meio do estudo da transição entre o Ensino 

Fundamental anos Finais - EFF, Ensino Médio - EM e o Ensino Superior – ES, 

tornou-se viável uma vez que não existem trabalhos inseridos nesse contexto. Além 

disso, ressaltamos o fato de que aplicações do Sistema Tutorial Inteligente - STI em 

outras áreas do conhecimento são ainda muito reduzidas. 

Na sequência, como já havíamos proposto inicialmente, realizamos uma 

pesquisa documental sobre as expectativas institucionais esperadas e existentes 

para o ensino e aprendizagem da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções via 

documentos oficiais e livros didáticos. Analisamos ainda as grades curriculares 

propostas pela Association for Computing Machinery - ACM, Sociedade Brasileira de 

Computação - SBC e, mais particularmente, para o curso de Tecnologia da 

Informação – TI, além da proposta do Ministério da Educação e Cultura  (MEC) e 

ainda os planos de ensino de universidades privadas para os cursos de Tecnologia 

da Informação – TI, com vistas a identificar a disciplina e a proposta de ensino da 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções para os cursos de Tecnologia da Informação – TI, ou seja, 

que Matemática é proposta para ser desenvolvida com os estudantes de Tecnologia 

da Informação? 

Os documentos analisados foram:  

- Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

PCNEM (BRASIL, 2000), os Parâmetros Curriculares Nacionais + – PCN + (BRASIL, 

2002) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006). 
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- As grades curriculares propostas pela Association for Computing Machinery 

- ACM, Sociedade Brasileira de Computação - SBC e do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC.  

- A grade curricular e o plano de ensino da disciplina de:  Aplicações de 

Banco de Dados do curso de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas da 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU); Banco de Dados do curso de Tecnologia 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Universidade MACKENZIE; Banco de 

Dados do curso de Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 

Universidade Paulista (UNIP). 

As grades curriculares e os planos de ensino das instituições acima citadas 

foram aqueles disponibilizados pela Internet.  

Os livros didáticos foram analisados por meio do organograma de Tavignot 

(1991), que nos dá uma visão de conjunto da obra, seguido da análise conforme 

estrutura desenvolvida por Dias (1998) em sua tese.   

Assim, o material analisado é composto de uma coleção para o ensino 

fundamental séries finais, indicado no Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 

(BRASIL, 2012), dos sete livros indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

para o Ensino Médio – PNLEM (BRASIL, 2012) e um livro anterior aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – EM, que ainda é editado e utilizado 

por algumas instituições particulares de ensino.    

As obras escolhidas para análise são:  

Ensino Fundamental anos Finais – EFF:   

 Tudo é Matemática de Luiz Roberto Dante (2010).   

Ensino Médio - EM: 

 Matemática Temas e Metas de Antonio dos Santos Machado (1986). 

 Matemática de Luiz Roberto Dante (2010). 

 Matemática de Manoel Paiva (2009). 

 Matemática Ciências e Aplicações de Gelson Iezzi et al. (2010). 

 Matemática construção e significado, obra coletiva dirigida por Juliane 

Matsubara Barroso (2010). 

 Matemática: Ciência, linguagem e tecnologia de Jackson Ribeiro 

(2010). 

 Matemática: Novo olhar de Joamir Souza (2010). 
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 Matemática ensino médio de Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz 

(2010).    

Escolhemos apenas uma coleção do ensino fundamental, pois nessa etapa 

escolar, são introduzidos apenas os conjuntos numéricos; e a coleção selecionada 

tem sido indicada constantemente pelas avaliações do Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2011). Em relação aos livros 

didáticos do Ensino Médio – EM, analisamos todas as obras indicadas no Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio de 2012 (BRASIL, 2012) e uma obra 

antiga para observar as diferenças dessas propostas. Ressaltamos ainda que os 

livros didáticos, indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e pelo 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM, correspondem 

a documentos avaliados e indicados pelo Ministério da Educação. 

Analisamos o material descrito acima à luz do referencial teórico que será 

apresentado no capítulo que segue.  

A escolha dos documentos oficiais foi realizada em função das novas 

orientações que foram sendo desenvolvidas com a intenção de atingir o objetivo 

indicado na avaliação nacional. Observamos que tais documentos salientam a 

necessidade de preparar os estudantes para que tenham oportunidades iguais, tanto 

na continuidade de seus estudos, quanto nos seus desenvolvimentos profissionais.  

Após a pesquisa documental, elaboramos um teste diagnóstico (Anexo 1) 

para identificar os conhecimentos retrospectivos dos estudantes3, que foram 

convidados a participar do estudo de caso, sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, suas operações, 

representações e propriedades de forma a atingir o objetivo da pesquisa. Tal teste  

foi realizado com os estudantes do curso de Tecnologia da Informação – TI que se 

propuseram a participar da pesquisa com a utilização do Sistema Tutorial 

Inteligente- STI. 

A análise do teste diagnóstico nos conduziu à implantação do Sistema 

Tutorial Inteligente – STI, para o qual estabelecemos nove tarefas que podem ser 

trabalhadas no Ensino Superior - ES, quando se considera a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 

                                                           
3
 De acordo com a Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob protocolo de entrada 242/12 com 

parecer final como aprovado em 26 de setembro de 2012 pela Profa. Dra. Flávia Doná Simone - Presidente da 
Comissão de Ética (Anexo 3). 
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como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções. As tarefas foram identificadas nos diferentes materiais didáticos destinados 

à Educação Básica - EB, Ensino Fundamental anos Finais - EFF, Ensino Médio - EM 

e ao Ensino Superior - ES.  

Para o Sistema Tutorial Inteligente – STI, foram construídas 20 (vinte) tarefas 

sobre Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL, que serviram para identificar como 

os estudantes reagiram aos Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI e quais as trocas 

mais significativas. 

Construímos ainda um material no qual mostramos a articulação entre a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções e as noções de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - 

AR e Linguagem SQL com seus respectivos ostensivos de representação. 

Além disso, consideramos a sondagem sobre as práticas, por meio do 

“Questionário de informações sobre a utilização do Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica – STIPL” utilizado para esta pesquisa que foca Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 

como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções” (Anexo 2). Com os resultados encontrados, podemos verificar se o Sistema 

Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL com base em Vygotsky (1988) e Beatón 

(2005) é eficiente, tanto para mediação e a troca de experiências entre o grupo, 

professor e o próprio Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL, quanto para 

as exigências encontradas para a Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL, pois esses conceitos são amplamente utilizados no Ensino 

Superior – ES, em cursos superiores em Tecnologia da Informação - TI.  

No capítulo que segue, apresentaremos uma breve descrição do referencial 

teórico utilizado na presente pesquisa. 
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Observamos que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 2000), com o avanço tecnológico atual e considerando que a tecnologia 

possa ser uma ferramenta importante para aperfeiçoar sensivelmente o 

conhecimento humano, espera-se inicialmente que o professor assuma uma postura 

diferente da tradicional, que possa estimular o estudante a "aprender a aprender". 

Esse enfoque segue as premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais 

da educação na sociedade contemporânea (aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver, aprender a ser) (BRASIL, 2000).  

Além disso, é preciso que o professor disponibilize aos estudantes o maior 

número de informações disponíveis, mas essas devem ser de interesse dos mesmos 

e estar relacionadas com o conteúdo ou noção que se deseja desenvolver. Para tal, 

é importante propor fontes de pesquisa variadas incluindo a internet. Com isso, é 

necessário que estudante e professor tenham acesso e conheçam os recursos 

existentes e saibam lidar com eles, de maneira que possam utilizar o que de melhor 

esses recursos podem oferecer, e assim construir seu próprio conhecimento 

utilizando como meio de desenvolvimento os eixos estruturais da educação. 

Observamos que, segundo Moura e Azevedo (2003), a aprendizagem é o 

processo pelo qual o ser humano apropria-se do saber produzido pela sociedade, 

em qualquer ambiente, o que torna a aprendizagem um processo ativo que conduz a 

transformações do homem.   

Além disso, são as transformações sociais, econômicas e tecnológicas que 

estabelecem novas formas de convívio e, claro, de ensinar e aprender.  Dessa 

forma, as tecnologias da informação parecem ser uma ferramenta importante para o 

processo de ensino e aprendizagem, ou ainda, para o processo de estudo e ajuda 

ao estudo, pois elas representam um recurso de mediação entre o indivíduo e o 

conhecimento. 

A utilização do computador, tanto para uso particular, como também em 

empresas, além de escolas, aumentou vertiginosamente. Há inúmeros sistemas 

focando o entretenimento e a educação, os quais são utilizados como ferramentas 

didático-pedagógicas, com o objetivo de desenvolver o processo de ensino e 
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aprendizagem, que possibilite várias formas de tratar o saber e criar ambientes mais 

dinâmicos de aprendizagem.  

Desta forma, neste capítulo, abordaremos especificamente as questões 

relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento, focando a mediação e a troca 

de experiências para um grupo de estudantes, para isso aplicamos os princípios 

teóricos de Vygotsky (1988).  

Partimos da proposta de estudar como são trabalhados, no Ensino 

Fundamental anos Finais - EFF e no Ensino Médio - EM, os conceitos associados à 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, de forma a verificar que conceitos podem ser considerados 

como conhecimentos retrospectivos mobilizáveis ou disponíveis para apoiar o 

trabalho matemático a ser desenvolvido na transição entre a educação básica e o 

Ensino Superior – ES, em particular, para os cursos de Tecnologia da Informação – 

TI.   

Para desenvolver o trabalho e atingir o objetivo da pesquisa, optamos ainda 

pela Teoria Antropológica do Didático – TAD, de Chevallard (1992, 1994), 

particularmente pelas noções de relações institucionais e pessoais, organizações 

praxeológicas ou praxeologias, organizações matemáticas e didáticas, momentos de 

estudo, ostensivos e não ostensivos, níveis de codeterminação e “topos” do 

professor e do estudante, que nos auxiliaram no estudo das expectativas 

institucionais em relação à introdução da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções no 

Ensino Médio - EM e de sua utilização como ferramenta explícita para o estudo de 

outros conceitos no Ensino Superior - ES. 

Para aprimorar as análises, utilizamos também a noção de quadro, mudança 

de quadro e ferramenta e objeto introduzidas por Douady (1984, 1992) e a definição 

dos níveis de conhecimento esperados dos estudantes conforme Robert (1997, 

1998).  

Iniciamos com uma breve apresentação de um dos princípios básicos da 

teoria de Vygotsky e sua relação com a utilização das tecnologias de informação no 
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processo de ensino e aprendizagem assim como no processo de estudo e ajuda ao 

estudo.  

Com objetivo de exibir a proposta de nossa pesquisa foi elaborado o 

organograma exposto na figura 2 a seguir, contento os conceitos analisados e de 

que maneira eles se relacionam. 

FIGURA 2: ORGANOGRAMA DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal.  
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3.1 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

Com o objetivo de apresentar o ambiente desenvolvido nessa pesquisa, isto 

é, o Sistema Tutorial Inteligente – STI, apresentamos, a seguir, uma breve 

exposição de alguns tópicos dos trabalhos de Vygotsky (1988), os mais 

especificamente relacionados à aprendizagem e desenvolvimento, para deixar mais 

clara a importância dos mesmos para o entendimento da construção do ambiente e 

da análise posterior dos dados do funcionamento do Sistema Tutorial Inteligente - 

STI com um grupo de estudantes do Ensino Superior - ES.  

Em razão da abordagem do ensino auxiliado, ou melhor, mediado, por 

computador, focando os Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI, destacamos a teoria 

de Vygotsky (1988), pois tem sido muito difundida e aplicada para esse tipo de 

ambiente de aprendizado, como também para estimular novas pesquisas para a 

área da cognição e educação. (SILVA, 2006) 

Assim, para a nossa pesquisa em que um dos objetivos é o desenvolvimento 

de um Sistema Tutorial Inteligente – STI, em razão da abordagem do ensino 

auxiliado, ou melhor, mediado, por computador, após observar que os trabalhos de 

Vygotsky focam, principalmente, a origem social da inteligência e o estudo dos 

processos socio-cognitivos, passamos a uma breve discussão de seu trabalho que 

consideramos como fundamentais: 

 Relações entre os seres humanos e seu ambiente físico e social;  

 Relações entre os usos de instrumentos e o desenvolvimento da 

linguagem;  

 Relações entre a ação e o trabalho em relação entre o homem e a 

natureza e os resultados dessa situação.  

Observamos nas relações acima apresentadas a importância dada por 

Vygotsky à relação entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem. 

Observamos ainda que Vygotsky (1988) ressalta que todas, em particular,  as 

funções de desenvolvimento aparecem duas vezes, sendo primeiro no nível social, 

depois no nível individual. Isto se aplica a todas as funções psicológicas, 

especificamente humanas, em particular, nos assuntos que abrangem a memória 

lógica e a criação de conceitos.  
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Vygotsky (1998) destaca que o aprendizado começa antes de se frequentar a 

escola, pois qualquer situação de aprendizado que o estudante encontra na escola 

tem sempre uma referência anterior. Além disso, essa associação do aprendizado a 

uma referência anterior parece ser essencial mesmo na escola, pois novos conceitos 

só podem ser compreendidos se associados a referências anteriores, isto é, os 

estudantes, para responderem corretamente a uma nova tarefa, devem encontrar 

em seus conhecimentos retrospectivos situações que sirvam de referência e que 

possam auxiliá-lo na sequência de seu raciocínio. 

Portanto, com o objetivo de estabelecer a relação entre o processo de 

desenvolvimento e a habilidade de aprendizado, Vygotsky (1988) considera que é 

necessário definir pelo menos dois níveis de desenvolvimento, que já foram 

enunciados acima, mas que nos indica o interesse dessa teoria para nossa pesquisa 

e os quais revisitamos para melhor identificar às noções e conteúdos trabalhados 

nessa pesquisa.  

O primeiro nível é chamado de desenvolvimento real, que é o nível das 

funções mentais em que se estabelecem os resultados de certos ciclos de 

desenvolvimento já concluídos, ou seja, é tudo o que o indivíduo consegue fazer 

sozinho. Por exemplo, espera-se que os estudantes que chegam ao Ensino Superior 

– ES sejam capazes de aplicar a Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC, pois para as 

disciplinas de Banco de Dados – BD trata-se de um conhecimento de base, que 

permite associações e pode facilitar a compreensão dos novos conceitos.  

No segundo nível, focam-se as atividades que o indivíduo pode concluir 

depois de receber instruções ou com a ajuda de outros indivíduos mais experientes. 

Nesse caso, podemos citar os pais, pessoas próximas ao seu convívio, e claro, a 

figura do professor. Constitui-se como um espaço de interação que é denominado 

de Zona de Desenvolvimento Proximal – ZPD.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal constitui-se no espaço que se configura 

entre o que o indivíduo consegue fazer individualmente e o que poderá fazer com a 

ajuda de outro indivíduo mais experiente na tarefa. Dessa forma, a ZDP constitui-se 

em um espaço dinâmico essencial para a aprendizagem na construção de novos 

conhecimentos. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal – ZPD define as funções que ainda não 

foram concluídas, mas estão em processo de finalização e a utilização dessas zonas 

permite ao professor avaliar e planejar quais atividades podem ser trabalhadas com 
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os estudantes. O espaço da ZDP possibilita a utilização de recursos que auxiliem o 

estudante a atingir a conclusão do ciclo. Aqui, podemos citar o módulo tutorial do 

Sistema Tutorial Inteligente – STIP, o qual foi desenvolvido com o objetivo 

retrodescrito e também para dar condições à abordagem de novos conhecimentos.  

É importante observar que Vygotsky (1988) ressalta que se a mediação for 

adotada fora da  ZPD, não haverá nenhum desenvolvimento, pois ou o estudante já 

conheceria o que está sendo proposto pelo mediador, ou então não é capaz de 

entender o que realmente o mediador está informando ou requisitando para a 

conclusão do ciclo.  

Além disso, para Vygotsky (1988), o relacionamento social tem um papel 

fundamental no desenvolvimento cognitivo; assim é esperado por parte do professor 

que o estudante vincule aquilo que o estudante sabe a uma linguagem culta ou 

científica que lhe possibilite ampliar seus conhecimentos por meio da integração 

histórica e social do mundo, ou pelo menos, uma integração intelectual no seu 

espaço social. 

O conceito de ZDP recupera um fundamento da teoria de Vigotsky de que as 

funções de desenvolvimento aparecem duas vezes, sendo primeiro no nível social, 

depois no nível individual. O espaço da ZDP corresponde ao nível social e, 

posteriormente, internaliza-se em desenvolvimento individual. 

Vygotsky (1988) esclarece ainda, que a aprendizagem vai além das 

habilidades para pensar, pois exige a aquisição de muitas habilidades para pensar 

sobre diversas situações. De fato, o ato de pensar possibilita que a aprendizagem 

aconteça, mas ainda encontramos habilidade suficiente para pensar sobre muitas 

coisas ao mesmo tempo, e com isso construir o conhecimento, iniciado pelo ato de 

pensar. 

Fazendo uma relação desses conceitos com a área da informática na 

educação, é possível destacar que, para um determinado trabalho ter resultados 

positivos não basta utilizar os recursos tecnológicos, que certamente podem 

contribuir para o aprendizado dos estudantes, mas para que isso ocorra com 

sucesso é preciso que esses recursos estejam de acordo com as habilidades de 

seus usuários. 

Como exemplo, podemos citar a troca de materiais encontrados, com a qual 

cada estudante dá sua contribuição ao grupo, e essas contribuições podem ser 

feitas com os recursos tecnológicos. Segundo Silva (2006), essa troca, quando 
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realizada com recursos tecnológicos possibilita a criação de um trabalho integrado, 

no qual todos os estudantes podem ter acesso, o que torna o trabalho em grupo, 

significativo para eles. 

Assim, consideramos que para os trabalhos dos grupos, os próprios 

estudantes que integram o grupo serão os mediadores entre si e, certamente, o 

professor também poderá fazer suas mediações quando necessário. De acordo com 

Bassan (2008), é importante observar que no caso do ensino, o grupo heterogêneo 

deve apresentar melhor desenvolvimento, mesmo que o resultado não atinja o 

esperado, pois em um grupo muito homogêneo, as mediações entre seus 

componentes podem não ocorrer e todos responderem o esperado, sem que haja 

desenvolvimento. 

Dessa forma, para identificar o desenvolvimento de um grupo de estudantes, 

nos parece importante discutir a noção de níveis de ajuda definidos por Vygotsky 

(1988) e retomados por Beatón (2005) que nos permitem pensar as tarefas a serem 

propostas aos estudantes e as possibilidades de mediação. 

Lembrando que um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky (1988) é o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, que representa a diferença 

entre a habilidade do estudante de resolver problemas por si mesmo e a habilidade 

de resolvê-los com ajuda de alguém, ou seja, a Zona de Desenvolvimento Proximal - 

ZDP abrange todas as funções e atividades que o estudante consegue 

desempenhar apenas se houver ajuda de alguém, pessoa que intervém para 

orientar o estudante, podendo ser tanto um professor ou pais e amigos que já 

tenham desenvolvido a habilidade requerida. Além disso, a mediação pode ser feita 

por um meio material como um livro didático ou um recurso tecnológico como 

explicita Silva (2006) no exemplo apresentado acima.  

De acordo com Vygotsky (1988), uma característica essencial do aprendizado 

é que ele desperta vários processos internos de desenvolvimento, os quais 

funcionam apenas quando o estudante interage em seu ambiente de convívio. 

Considerando essa característica, a presente pesquisa disponibiliza um 

recurso tecnológico num ambiente de aprendizagem com base na proposta de 

Vygotsky (1988), isto é, um ambiente que permite que o próprio estudante 

desenvolva seu conhecimento, uma vez que o ambiente tecnológico dá condições 

para o acesso ao seu conhecimento individual e ao conhecimento do grupo, em um 

contexto de mediação que envolve a interação com o professor, com os colegas do 
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grupo e com o Sistema Tutorial Inteligente - STI, que abordado no Capítulo 9. Além 

disso, esse sistema permite que o próprio estudante compare suas respostas com 

as respostas dadas pelos colegas e a partir daí possa refletir e repensar sobre o 

trabalho realizado podendo propor novas formas de tratamento para as tarefas que 

lhe foram apresentadas.  

Tomando como base Vigotsky (1988), Beatón (2005) retoma a ideia de que 

existe a possibilidade da participação de “Outros” agentes, que também podem ser 

fonte de novos conhecimentos e trocas e experiências, tais como a Internet, os 

meios de comunicação, além do próprio estudante que passa a ser um “novo ser” a 

partir dele mesmo.  

Assim, um ambiente de aprendizagem (interativo), que utilize recursos 

tecnológicos, pode permitir melhor aproveitamento do nível de conhecimento 

retrospectivo do estudante, isto é, um recurso a ser utilizado por diferentes 

estudantes de forma autônoma, pois eles poderão usar os conhecimentos que 

mobilizam melhor a ZDP (VYGOTSKY, 1988), por meio de suas interações com o 

sistema. A figura que segue permite compreender esse processo de 

desenvolvimento que envolve a ZDP.  

FIGURA 3 - NOVA ZONA DE DESENVOLVIMENTO REAL – NDR E NÍVEL DE 
DESENVOLVIMENTO POTENCIAL – NDP 

 
FONTE: Vygotsky, A Formação Social da Mente, 1988. 
 

Observamos que a figura descreve os diferentes níveis da Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP dos estudantes que, conforme Vygotsky (1988) 

manifestam-se a partir de estímulos externos e da mediação. Assim, a figura 3 

descreve como se opera a passagem de um nível para o outro, como é possível 

verificar no texto que segue de Vygotsky (1988).  
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 O traço contínuo representa aquilo que o estudante é capaz de fazer 

por si só; 

 O tracejado, por sua vez, representa uma determinada tarefa que o 

estudante é capaz de realizar, desde que mediada e estimulada 

adequadamente sua ZDP; 

 O zig-zag representa, nesse momento do desenvolvimento, algo que 

o estudante é incapaz de fazer, mesmo com auxílio de outrem.   

É por meio dessa leitura do desenvolvimento dos estudantes dada por 

Vygotsky (1988) que se verificará até onde eles são capazes de realizar um trabalho 

autônomo, quais os estímulos e mediações necessários para ajudá-los a avançar e, 

finalmente, verificar se o ambiente, da forma como foi idealizado, promove realmente 

o desenvolvimento esperado dos estudantes.  

Tentar-se-á, por meio do exemplo abaixo, que mostra de forma 

contextualizada que só é possível construir a cobertura de um edifício residencial, se 

os andares que servem de apoio estiverem completados e todos esses andares em 

conjunto terão de estar bem estruturados e dispor de uma base, que deve estar 

muito bem estruturada, para dar suporte aos demais andares. Assim, pensa-se aqui 

na ZDP de Vygotsky (1988), que utiliza um conhecimento já internalizado para 

introduzir um novo conhecimento que certamente lhe é associado, isto é, o 

conhecimento antigo serve de base para compreender o novo conhecimento. 

Assim, com o objetivo de abordar o pensamento de Vygotsky (1988), aliado 

com os recursos da tecnologia, propomos verificar se esses recursos podem auxiliar 

o professor em suas atividades didáticas. Analisaremos a importância do trabalho 

cooperativo no processo de ensino e aprendizagem, utilizando ambientes com o 

Sistema Tutorial Inteligente - STI, onde a interação, a mediação e a ação são 

fundamentais para que a aprendizagem se concretize, ou seja, a mediação e a troca 

de experiências, visando o desenvolvimento do conhecimento do estudante. 

Observamos que, o principal objetivo do professor é a aprendizagem e o 

desenvolvimento do estudante, e para atingir esse objetivo, não basta somente dar 

uma boa aula, trabalhar bem os conteúdos, mas é preciso ter bem claras as 

concepções teóricas que fundamentam a sua prática. Entendemos que a 

participação do professor, enquanto mediador de conhecimento, sendo presencial 

e/ou virtual, é muito importante para o cumprimento de objetivo de ensinar ou de 

ajudar a estudar que o professor tenha recursos que o auxiliem. Assim, parece-nos 
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que as ajudas ao estudo serão mais proveitosas e eficientes, possibilitando a 

aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento dos estudantes. 

Com isso, espera-se que o estudante e o professor possam perceber as 

dificuldades que aparecem durante o desenvolvimento das tarefas propostas e que a 

mediação do professor ou de outros estudantes possa servir para o desenvolvimento 

individual e assim fazer cada um progredir encontrando respostas adequadas às 

diferenças individuais, pois os estudantes estão em diferentes níveis de 

conhecimentos retrospectivos e, portanto, diferentes ZDP. 

 Dessa forma, parece-nos importante acrescentar uma breve descrição dos 

estudos efetuados por Beatón (2005) sobre a teoria desenvolvida por Vygotsky 

(1988), para esse autor o Desenvolvimento Real - DR só existe quando a pessoa 

pode fazer sozinha o que antes fazia com ajuda, pois é na ZDP que se desenvolve a 

habilidade, com a interface ou a participação do outro na ajuda. Isso é uma 

fragmentação da ZDP, pois ela é tanto a ajuda como a participação independente, 

estabelecendo-se como uma nova etapa dentro da  ZDP que aproxima a pessoa do 

Desenvolvimento Real - DR e acontece definitivamente quando a mesma realiza a 

tarefa que lhe é proposta de forma independente.   

Com relação aos “Outros” de que explica Beatón, devido ao desenvolvimento 

que houve e há na cultura, é necessário ampliar o número de “Outros”, porque não é 

somente é professor, a mãe, o pai, o que importa é o desenvolvimento humano. 

Assim, em função do atual desenvolvimento tecnológico, podemos incluir os meios 

de comunicação maciça, os meios interativos, a televisão, o personal computer - PC 

e o vídeo, para funcionar como um “Outro”, promotor de desenvolvimento, pois há 

por trás seres humanos promotores daquilo que se queria comunicar e ainda é 

possível incluir o próprio ser humano, o próprio indivíduo, pois o sujeito converte-se 

em seu próprio promotor de desenvolvimento, em particular, quando utiliza as 

diferentes tecnologias para ampliar seu conhecimento. 

 

3.2 OS NÍVEIS DE AJUDA  

 
No processo de ensino, o professor atua junto à Zona de Desenvolvimento 

Proximal - ZPD de cada estudante, podendo dar suporte à aprendizagem, e, 

portanto, levar ao desenvolvimento.  
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Assim, é importante que o professor conheça seu estudante, e saiba em qual 

nível de desenvolvimento ele está, para que possa propor tarefas que se configurem 

em atividades por meio dos níveis de ajuda. Esse conhecimento é fundamental para 

que o professor saiba qual nível de ajuda deve ser oferecido para realização de 

atividades que promovam o desenvolvimento do estudante. 

Cada estudante pode estar em um nível de desenvolvimento diferente e 

possuir uma ZPD diferente também. Por esse motivo, do professor são esperadas a 

iniciativa e a criatividade, pois segundo Beatón (2005), para que o ensino seja 

realizado de uma maneira heterogênea, nos diferentes níveis, é preciso respeitar a 

especificidade do desenvolvimento de cada estudante.  

Segundo Vygotsky (1988), os níveis de ajuda são um meio para que o 

professor possa atender aos seus estudantes, sem perder de vista a especificidade 

de cada um, pois, por meio desses níveis, propomos ao estudante que resolva, com 

uma ou outra forma de colaboração, as tarefas que podem exceder os limites de sua 

idade mental.  

Dessa forma, a ajuda do professor ou do seu par, sendo o par outro 

estudante, deve corresponder à possibilidade de que o estudante possa atuar, de 

maneira independente na realização das tarefas (BEATÓN, 2005).  Beatón (2005) 

enumera e descreve quatro níveis de ajuda, sendo a escala crescente dos níveis de 

ajuda inversamente proporcional à independência do estudante, ou seja, quanto 

menor o nível de ajuda, maior o grau de independência do estudante na realização 

da tarefa proposta. 

O primeiro nível de ajuda envolve maior independência do estudante, ou seja, 

o professor apenas relembra o objetivo da tarefa que ele deve realizar; com isso, o 

professor busca uma forma para que o estudante traga tudo o que está em processo 

de formação e elabore, o mais independentemente possível, a solução da tarefa 

solicitada.  

O segundo nível de ajuda consiste na ação do professor que deve propor 

atividades semelhantes àquelas que o estudante sabe fazer ou já tenha feito 

anteriormente, e que estejam no seu nível de desenvolvimento atual e o próprio 

estudante, assim, encontra alguma relação dessa tarefa com a nova e mais difícil, 

para que ele possa fazer a transferência entre a tarefa já executada e a atual.  
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O terceiro nível ocorre quando o professor, ou o colega mais avançado, 

começa a realização da tarefa junto ao estudante, e posteriormente, lhe é pedido 

para finalizar a tarefa sozinho.  

O quarto nível envolve um menor grau de independência do estudante, pois 

corresponde à demonstração pelo professor de como se realiza a tarefa ou se 

resolve o problema. 

Aqui, é oportuno citar Bassan (2008) que considera a importância do 

professor conhecer o nível de seus estudantes e os níveis de ajuda para direcionar o 

processo de ensino da linguagem escrita. 

 
Por esses níveis de ajuda pode se verificar que a intencionalidade é um 
fator de fundamental importância no desenvolvimento das atividades 
mediadas pelo professor, para que seu trabalho respeite e promova a 
independência do estudante. Cabe ressaltar que o último nível de ajuda, por 
caracterizar menor independência do estudante, deve ser aplicado em 
último caso, somente quando o professor percebe que o estudante não 
conseguirá resolver o problema proposto. Tendo conhecimento desses 
níveis de ajuda e sabendo aplicá-los, possivelmente, o professor conseguirá 
direcionar intencionalmente o processo de ensino da linguagem escrita para 
cada estudante, incidindo diferencialmente na Zona de Desenvolvimento 
Proximal – (ZDP) de cada um, promovendo, dessa forma, o seu 
desenvolvimento intelectual. (BASSAN, 2008, p 154) 
 
 

Dessa forma, quando o professor utiliza os níveis de ajuda para mediar o 

processo de apropriação do objeto cultural, busca a independência de seu estudante 

na realização de tarefas que antes eram realizadas sob sua ajuda. Com isso, as 

habilidades que se encontram na ZPD de seu estudante hoje, amanhã estarão no 

nível de desenvolvimento real e poderão criar nova ZDP.  

Na sequência, fazemos uma breve apresentação de algumas noções da 

Teoria Antropológica do Didático - TAD de Chevallard que nos auxiliam a identificar 

os conhecimentos que se supõe tenham sido desenvolvidos pelos estudantes que 

iniciam o Ensino Superior - ES em relação à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções 

de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, que 

corresponde a um conhecimento que pode servir como conhecimento retrospectivo 

de base para a introdução dos conceitos em jogo na disciplina de Banco de Dados - 

BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL. 
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3.3 A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO - TAD 

 
Como o objetivo da pesquisa subentende o estudo de como são trabalhados, 

na Educação Básica - EB e Ensino Médio - EM, os conhecimentos sobre a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, de forma a verificar aqueles que podem ser considerados 

como conhecimentos retrospectivos disponíveis para apoiar o trabalho matemático a 

ser desenvolvido na transição entre a educação básica, o Ensino Médio - EM e 

Ensino Superior - ES. Para desenvolver o trabalho e atingir o objetivo descrito, 

escolhemos como referencial teórico central a Teoria Antropológica do Didático - 

TAD, de Chevallard (1992, 1994, 1998, 2002, 2002a, 2007, 2007a, 2011), 

Partimos da distinção feita pelo autor, em Chevallard (2011), de a didática e o 

didático e da definição de sistema didático o que possibilitou esclarecer as análises 

propostas em relação ao nosso objeto de pesquisa. 

Chevallard (2011) distingue o didático e a didática, definindo o didático como 

a intenção de alguém ou de qualquer instância (pessoa ou instituição) de fazer (ou 

faz) alguma coisa com a finalidade que outro alguém ou alguma outra instância 

aprenda alguma coisa. Assim, toda situação que contém essa intenção é 

denominada situação didática. Como exemplos, o autor cita aquele em que o 

estudante faz uma figura para resolver um problema de geometria, nesse caso a 

ajuda a aprender é dada pelo próprio estudante, e quando o ministro assina uma 

nova proposta de ensino, nesse caso a ajuda é indicada nessa proposta.  

Na sequência Chevallard (2011) define a didática como a ciência que estuda 

o didático. Para isso o autor introduz os símbolos y “alguém” da definição do 

didático, aquele que faz ou deseja fazer “alguma coisa”, x o segundo “alguém” e 

finalmente ♥ (que leremos: coração) o que y pretende ajudar x aprender, podendo y 

ser igual a x, quando, por exemplo, o próprio estudante procura um meio para 

aprender. A partir daí Chevallard (2011) faz um questionamento sobre como os 

autores administram o didático, ou ainda, como eles organizam os gestos didáticos 

existentes nas situações didáticas, isto é, qual é a economia do didático. Além disso, 

o autor questiona sobre o que y poderia fazer para contribuir para que x aprenda ♥, 
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isto é, sobre a ecologia do didático. Isso lhe permite considerar a didática como a 

ciência da economia e ecologia do didático.  

Assim, o objeto de estudo da didática são certos tipos de condições e 

restrições que condicionam a vida das sociedades, o que o conduz a considerar a 

didática como a ciência das condições e restrições da difusão dos conhecimentos na 

sociedade. Como exemplo o autor considera que y, na posição institucional que ele 

ocupa (a de ministro da Educação Nacional, a de diretor de estabelecimento, a de 

professor, a de pai de estudante, a de estudante, etc.), pode desejar modificar (tal 

modificação participando do didático) condições que lhe parecem modificáveis e 

existem ainda as condições não modificáveis que y é normalmente impotente para 

modificar de uma determinada maneira e em um lapso de tempo dado, que 

correspondem para o autor às restrições ou condições impostas.  

Dessa forma, em determinada sociedade, no seio de uma instituição, existe 

um controle ativo, mais ou menos precário, mais ou menos vigilante, de maneiras de 

pensar, de dizer, de pronunciar, de agir, que supõe o didático. Esse controle social 

interdita parcialmente, pois em sua essência ele prescreve, ou seja, ele nos diz o 

que pensar e como agir, isto é, para proibir ele prescreve.  

Após essa distinção, Chevallard (2011) justifica porque o estudo da didática 

por ele proposto se insere no quadro da Teoria Antropológica do Didático. Segundo 

o autor trata-se de uma teoria porque é composta por um conjunto de 

conhecimentos que constituem um ferramental que permite observar, analisar, 

avaliar, mesmo desenvolver o didático, em qualquer instituição e a propósito de 

qualquer desafio.  

O adjetivo antropológica é utilizado porque o estudo científico do didático 

deve estar atento para outras dimensões do real social, além da simples dimensão 

do didático, o que conduz o autor a observar que o que condiciona ou restringe o 

didático não é somente o didático e que a ferramenta chave para compreender esse 

fenômeno didático é a escala de níveis de codeterminação que explicitaremos na 

sequência.  

Além disso, o adjetivo antropológica serve para lembrar que a didática tem 

por vocação estudar o didático em tudo, no conjunto das instituições de uma dada 

sociedade, no quadro dos trabalhos e profissões e não somente nas instituições que 

se apresentam elas mesmas como escolas, e isso no conjunto das sociedades 

passadas, presentes e futuras. 
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Assim, a Teoria Antropológica do Didático - TAD ao se emancipar de todo 

provençalismo epistemológico, cultural ou social deve propor ferramentas bastante 

gerais e potentes para explicar a aparente diversidade antropológica do didático e 

dar conta, tanto intelectualmente como praticamente, das condições de existência do 

didático.  

Na sequência, Chevallard (2011) introduz a noção de sistema didático como 

realidade social que reúne três entidades: um estudante x, um professor y e um 

desafio didático ♥, que é indicado por S(x; y; ♥). Genericamente, a instancia 

estudante será indicada por X e corresponde ao conjunto dos membros x, a 

instancia ajuda ao estudo será indicada por Y, cujos membros são representados 

por y e o desafio didático ♥ que é a obra designada para se estudar (por X) e a fazer 

estudar (por Y). Observamos aqui que Chevallard (1998) define obra como uma 

parte qualquer de um complexo de organizações praxeológicas, noção que 

explicitaremos mais adiante. 

Chevallard (2011) explicita ainda que uma obra possa ser, mais 

particularmente, uma questão a estudar, considerando esta última como 

extremamente preciosa. Como exemplo o autor considera o sistema didático escolar 

onde X é um conjuntos de estudantes x1, x2, …, xn (uma classe), Y é quase sempre 

um único professor, y, o professor da matéria (francês, história, educação física, etc) 

da qual nasce a obra a estudar e a aprender.    

A partir da definição acima, Chevallard (2011) considera o sistema 

autodidático S(X ; Y ; ), que segundo o autor deve se formar e funcionar no mesmo 

ambiente do sistema didático comum S(X ; Y ; )  para garantir seu funcionamento. 

Assim, um sistema didático pode ser formado por uma instituição mandante, que 

correspondem ao um Sistema Didático Principal – SDP que supõe, em seu 

ambiente, outros sistemas didáticos, ou seja, os Sistemas Didáticos Auxiliares - SDA 

e os Sistemas Didáticos Induzidos - SDI. Por exemplo, no funcionamento da classe 

(SDP) a organização de aulas de estudo após a classe ou horas semanais de ajuda 

individualizada (SDA). 

Segundo Chevallard (2011), por sua constituição, os sistemas didáticos são 

frágeis, o que conduz a existência de uma instituição que disponha de determinada 

potência de investidura social e que será a instituição mandante no lugar do sistema 

didático S(X ; Y ; ♥). Essa instituição corresponde, em geral, ao nível escola na 

escala dos níveis de codeterminação, sendo essa escola comandada ou pelo menos 
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reconhecida pela sociedade. Isso mostra a complexidade da economia e ecologia do 

didático.  

Dessa forma, conforme Chevallard (2011) para analisar o didático presente 

em uma situação que nos é dada, o primeiro gesto de análise deve consistir em 

identificar os sistemas didáticos S(X ; Y ; ♥) presentes ou evocados na situação a 

analisar e para cada um deles se esforçar para responder às questões (que 

dependem das informações disponíveis ou possíveis de se conjecturar a respeito): 

qual é a instituição mandante de S(X ; Y ; ♥)? O que é X? O que é Y? O que é ♥? 

Que fazem X e Y para que X aprenda ♥? O que X poderá ter aprendido, no curto e 

no longo prazo, em função do funcionamento de S(X ; Y ; ♥)? O que Y e alguns 

ambiente eventuais S(X ; Y ; ♥) puderam aprender, no curto e longo prazo, em 

função de S(X ; Y ; ♥)? Quais mudanças o funcionamento de S(X ; Y ; ♥) foi capaz 

de fazer nas condições e restrições que governam o funcionamento subsequente? 

Avaliando as considerações e questões acima, observamos que para nossa 

pesquisa X corresponde aos estudantes do curso de Tecnologia da Informação, Y 

um professor do curso (o pesquisador) e o Sistema Tutorial Inteligente - STI e ♥ o 

desafio de estudar Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR associado à 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, pois acreditamos que esse conjunto de conceitos pode 

auxiliar os estudantes do curso de Tecnologia da Informação - TI a criar as imagens 

mentais necessárias para compreender os conceitos associados ao estudo de 

Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR por meio de diferentes sistemas 

didáticos, pois os mesmos ou participam ou participaram de cursos presenciais em 

que estas questões são trabalhadas. 

Para responder a questão sobre as mudanças que o sistema didático acima 

enunciado foi capaz de fazer nas condições e restrições que governam o 

funcionamento subseqüente, optamos por efetuar nossas análises por meio das 

ferramentas didáticas apresentadas na sequência, definidas por Chevallard na 

construção da Teoria Antropológica do Didático - TAD, pois essa teoria nos permite 

compreender as diferentes organizações matemáticas e didáticas que compõem 

nosso atual sistema de ensino e assim quais expectativas podemos ter em relação 
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aos conhecimentos retrospectivos dos estudantes na passagem de uma etapa 

escolar a outra. 

Iniciamos considerando a noção de organização praxeológica ou praxeologia 

que segundo Chevallard (1999) corresponde aos tipos de tarefas (T) que para serem 

executadas necessitam de uma maneira de fazer que o autor denomina técnica ( ). 

A associação tarefa-técnica é definida como um saber fazer que não sobrevive 

isoladamente, solicitando um ambiente tecnológico-teórico, que corresponde a um 

saber formado por uma tecnologia ( ), ou seja, um discurso racional que justifica e 

torna a técnica compreensível, e de uma teoria ( ) que justifica e esclarece a 

tecnologia utilizada. O sistema composto por tipo de tarefa, técnica, tecnologia e 

teoria [T,  ,  ,   ] constitui o que Chevallard denomina organização praxeológica 

ou praxeologia, sendo ele que articula uma parte prático técnica, que corresponde 

ao saber fazer, a uma parte tecnológica teórica, que corresponde ao saber. A base 

de toda praxeologia é constituída por um sistema de tarefas em torno das quais se 

desenvolvem e se organizam técnicas, tecnologias e teorias. 

O exemplo cotidiano sobre a arte de arrumar a mesa é considerado em 

Chevallard (2011a) como meio de mostrar como essa tarefa, que parece simples, 

exige conhecimentos técnicos, tecnológicos e teóricos para a sua execução. 

Optamos por esses exemplos, pois muitas vezes os estudantes de computação e 

informática precisam desses elementos para construir seus softwares ou 

compreender como foram construídos.  

Assim, segundo Chevallard (2011a), para executar a tarefa “arrumar a mesa”, 

que pode parecer um gesto insignificante, é preciso considerar faca à direita, garfo a 

esquerda, copo no topo e prato no centro. Essa é uma das primeiras coisas que se 

ensina às crianças, mas para arrumar a mesa para uma refeição especial, essa 

tarefa pode se revelar um prazer e indicar bom gosto. 

A base para se arrumar uma mesa é muito simples. É preciso que os serviços 

e os copos sejam posicionados da forma como serão utilizados, para os convidados 

deve-se reservar um espaço de 60 e 70 cm. É preciso colocar uma toalha na mesa, 

sendo ela redonda contar 30 cm entre cada prato e a 1 ou 2 cm da borda da mesa. 

Não se coloca dois pratos rasos um sobre o outro, isso é possível somente se você 

utilizar um prato fundo que poderá ficar sobre o raso, mas eles serão retirados no 

momento de servir.  
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Você pode optar por utilizar “sousplat” que deverá ser retirado no momento da 

sobremesa. A toalha pode combinar com a louça, mas para grandes jantares é 

indicada uma tolha branca assim como uma louça branca ou com uma 

ornamentação bastante simples.  Os talheres e os copos são colocados na ordem 

que serão utilizados, do exterior ao interior. A direita do prato são colocadas as facas 

com a parte cortante para o interior e as colheres com o lado arredondado para 

cima. Na Inglaterra, a colher é colocada com o lado arredondado para baixo.  

À esquerda, colocar os garfos, igualmente com o lado arredondado para cima. 

Faca de queijo, colher de sobremesa e serviços de sobremesa serão colocados em 

frente ao prato ou vem junto com o prato de sobremesa. Facas para ostra e escargot 

se colocam a direita do prato. Os talheres devem estar impecáveis e sem manchas 

de dedos. Se necessário colocar uma luva para arrumar sua mesa. Para limpar a 

prataria, mergulhá-la por alguns minutos na água fervente com bolas de papel 

alumínio.  

As manchas negras se depositam, como por mágica, sobre o papel alumínio e 

sua prataria estará como nova. Não se come ovo com colher de prata (ela lhe dará 

um gosto ruim). Os porta facas são reservados às refeições simples. Entre os 

serviços, os talheres são colocados paralelamente e não em cruz nos pratos. É 

importante que os copos sejam de cristal, finos e leves como uma pluma e esses 

devem ser colocados da esquerda para a diretita: copo de água, copo de vinho tinto 

(eventualmente dois copos de vinho tinto), copo de vinho branco (ou taça de 

champanhe).  

O copo de água deve conter um pouco de água. É preciso respeitar a forma 

do copo de vinho: copo de “bourgogne” e “bordeaux” não são iguais. Não utilizar 

maquina de lavar lousa para os copos de cristal, lave-os com sabão e enxágue os 

mesmos com água com vinagre de álcool. Retire seus anéis para limpá-los afim de 

não lascá-los. A figura 4, que segue, mostra a representação de uma mesa bem 

arrumada.  
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FIGURA 4: TAREFA “ARRUMAR A MESA PARA O JANTAR” 

 

FONTE: Chevallard (2011a, p. 19)  
 

Assim, a análise praxeológica do tipo de tarefa T que consiste em “arrumar a 

mesa para um jantar” nos conduz a considerar a técnica  , a tecnologia   e a teoria 

 que serão explicitadas a seguir. 

  Chevallard (2011) observa que uma tarefa t  T é apresentada como se sua 

execução se dividisse em três tarefas que surgem de três tipos de tarefas relativas 

respectivamente a escolha e a colocação: (T1) da toalha e dos pratos, (T2) dos 

talheres e (T3) dos copos.  

O autor ressalta que para esse tipo de tarefa, que corresponde a arrumar a 

mesa com cuidado, parece implicar em um bloco tecnológico teórico cujos princípios 

ativos se anunciam em termos de prazer e bom gosto.  
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Assim, os preceitos teóricos e tecnológicos da técnica apresentada sob a 

forma de regras a respeitar pode ser considerados para cada tipo de tarefa acima 

apresentadas. Para a tarefa T1: escolher e colocar a toalha e os pratos, cuja técnica 

foi apresentada acima, existem três “valores” tecnológicos teóricos que são 

determinados pela escolha: simplicidade e preocupação estética, que correspondem 

a modalidades de bom gosto e existe ainda a questão do conforto que é uma 

modalidade de prazer.  

A simplicidade é indicada na primeira frase na qual se enuncia um principio 

tecnológico chave: a base de uma mesa bem arrumada é muito simples. É preciso 

que os serviços e os copos sejam colocados a medida de sua utilização. Aqui, a 

simplicidade nasce de um principio que se apresenta como funcional, ele aparece 

ainda no tipo de tarefa T3: escolher e colocar os copos.  

Em seguida a preocupação de deixar o ambiente “confortável” e “bom” para 

os convidados é destacada duas vezes: é preciso prever que os convidados tenham 

necessidade de um lugar, que não fiquem apertados e devemos contar 60 e 70 cm 

por convidado. No caso, é indicado que se efetue a medida e se destaca que o 

aspecto final será o mais harmonioso possível. Destaca-se ainda, que para mesas 

redondas a distância entre os pratos é de 30 cm. Dessa forma, Chevallard (2011) 

enfatiza que a ideia teórica subjacente é a do conforto, associada ao espaço 

próximo de cada convidado e a possibilidade de se mover sem obstáculos. Isso 

permite ao autor salientar que essa associação bem estar e espaço existe como 

elemento teórico na cultura francesa há muito tempo.  

Em relação à tarefa T2: escolha e colocação dos talheres, Chevallard (2011a) 

explicita que a técnica apresentada retoma um princípio tecnológico, ou seja, é 

preciso que os serviços e os copos sejam colocados à medida que serão utilizados. 

Assim, as regras técnicas se acumulam, mas a colocação dos garfos, das facas e da 

colher de sopa não são explicitamente justificadas, sem dúvidas porque é natural 

quando o convidado é destro. O fato do lado cortante da faca ficar para o lado do 

prato e não para o exterior raramente é justificado, a regra parecer ser originária do 

fato que o contrário pode ter sido visto como agressivo, nesse caso Chevallard 

(2011a) cita algumas pesquisas que o levaram a essa afirmação e observa que o 

argumento da agressividade poderá ser utilizado para outros propósitos.   

Em função das regras técnicas, Chevallard (2011a) ressalta que o principio 

tecnológico da impecabilidade se exprime também na sugestão de utilizar luvas para 
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arrumar a mesa. O autor observa ainda que a preocupação com a higiene passa em 

silêncio, pois é deselegante, mas em função do seu papel na restauração, 

encontramos esse principio tecnológico na dobra dos guardanapos, pois é indicado 

de privilegiar as dobras que exigem pouca manipulação por razões de higiene.  

Ao discutir a indicação de limpeza da prataria e que não se utiliza talher de 

prata para comer ovo, Chevallard (2011a) apresenta um texto de Wikipédia que 

justifica a técnica de limpeza e as observações feitas acima por meio da reação 

química provocada em ambos os casos.  

Para a tarefa T3: escolher e colocar os copos, cuja técnica corresponde à 

colocar os copos em ordem decrescente, da esquerda para a direita, na sequência 

dos copos de água, vinho etc. Assim, segundo Chevallard (2011a) não existe 

justificativa explícita, em geral, o que aparece nos documentos é a valorização da 

louça e dos utensílios da mesa. Aqui, mais uma vez a linguagem utilizada é 

ambivalente, o copo dependendo do vinho a ser servido, assim o que se preconiza é 

a elegância e a delicadeza. 

Dessa forma, conforme Chevallard (2011a) podemos considerar as regras da 

escolha e colocação dos copos como a expressão técnico tecnológica de uma teoria 

da refeição que ordena como colocar talheres, pratos, copos etc.  

O autor ressalta ainda que em um site podemos ver uma apresentação em 

vídeo de uma técnica para arrumar uma mesa, que ao observar que a lamina da 

faca deve ficar para o lado do prato utiliza a justificativa de que pode ser visto como 

agressivo ao invés de considerar que o convidado é destro. Assim, Chevallard 

(2011a) explicita que se trata de um elemento tecnológico criado pela própria autora 

do vídeo, que justifica se tratar de uma forma de evitar que algum convidado possa 

se machucar. Isso permite que Chevallard (2011a) apresente um exemplo de uma 

técnica que se mantém enquanto que o elemento tecnológico correspondente muda 

e isso para estar de acordo com as restrições predominantes, o que segundo o autor 

é um fenômeno frequentemente observável. 

Após considerarmos a noção de organização praxeológica ou praxeologia 

com um exemplo passamos a definição de organização matemática e didática e na 

sequência consideramos os momentos de estudo que devem ser considerados em 

uma organização didática. 

Chevallard (1997) define organização matemática como uma organização 

praxeológica de natureza matemática, sendo constituída de um ou vários tipos de 
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tarefas matemáticas, mais ou menos bem identificadas, que exigem a criação de 

técnicas matemáticas mais ou menos bem adaptadas e mais ou menos justificadas 

por tecnologias matemáticas mais ou menos sólidas, sendo as tecnologias 

desenvolvidas no quadro de uma teoria matemática mais ou menos explicita.  

Assim, segundo Chevallard (1977), é tarefa do professor a concepção e 

organização de dispositivos de estudo assim como a gestão de seu ambiente, ou 

seja, uma das tarefas do professor consiste em determinar, a partir das indicações 

fornecidas pelos programas oficiais, as organizações matemáticas a estudar 

especificando, para cada uma delas, seu conteúdo preciso, a base dos tipos de 

tarefas que elas contém e o grau de desenvolvimento a dar aos componentes 

técnicos, tecnológicos e teóricos.  

Consideramos aqui que o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL é 

um ambiente que pode auxiliar o professor na organização matemática das tarefas 

que deseja desenvolver. 

 A noção de organização didática é definida por Chevallard (1997) como a 

reconstrução ou a transposição da organização matemática na sala de aula. Para o 

autor, quaisquer que sejam os caminhos seguidos, acontece necessariamente um 

momento em que tal o tal gesto didático deve ser cumprido, o que Chevallard (1997) 

denomina momentos didáticos ou momentos de estudo que, segundo o autor, são 

uma realidade orgânica antes de ser uma realidade cronológica e que esses 

momentos devem ser realizados na ocasião adequada e que os mesmos acontecem 

várias vezes.  

Ainda segundo Chevallard (1997), na organização didática, é tarefa do 

professor propor tarefas de ajuda ao estudo e dirigir o estudo e ensino de forma que 

se possa colocar em prática determinadas técnicas didáticas. Aqui, também 

encontramos elementos que justificam e auxiliam na concepção de tarefas para o 

funcionamento de uma organização praxeológica a ser proposta por meio do 

Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL. 

Assim, é importante apresentar os momentos didáticos ou momentos de 

estudo indicados por Chevallard (1997) como os gestos didáticos que devem ser 

cumpridos em determinada organização didática. Observamos que o autor distingue 

sete momentos explicitando que eles podem se repetir várias vezes em uma mesma 

organização didática. Os sete momentos são: 
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- O primeiro momento de estudo, ou seja, aquele do primeiro encontro com a 

organização matemática estudada. Esse encontro localiza-se entre duas formas 

extremas, isto é, um encontro cultural que corresponde à organização matemática 

que surge em certas práticas sociais. O submomento cultural métrico, em que a 

organização matemática só existe sob a forma de uma imagem com a qual o 

estudante só mantém relações fictícias, é seguido de um submomento mimético, no 

qual por meio da manipulação efetiva dos objetos da organização matemática, o 

estudante deve imitar o praticante. Assim, segundo Chevallard (1997) a criação de 

situações fundamentais (Brousseau, 1986, apud CHEVALLARD, 1997) ou a recusa 

de todo real preexistente, que trata de reproduzir um real identificado a um sistema 

de situações fundamentais nas quais o estudante é o ator principal e aquele que faz 

nascer a organização matemática como o que permite produzir as respostas a uma 

ou várias questões determinadas. 

- O momento de exploração do tipo de tarefa e de elaboração de uma técnica 

que corresponde ao estudo e a realização de um problema de tipo dado, que 

acompanha sempre a constituição de um embrião de técnica a partir da qual uma 

técnica mais desenvolvida poderá eventualmente emergir. O estudo de um problema 

particular aparece não como um fim, mas como um meio para que tal técnica de 

resolução se constitua. Assim, está vinculada a uma dialética fundamental, a saber, 

estudar problemas é um meio de criar e de elaborar uma técnica, que será o meio 

de resolver quase que automaticamente problemas deste tipo.   

- O momento da elaboração tecnológico teórico relativo a uma técnica 

corresponde a um momento que tem relação estreita com os outros momentos. 

Assim, desde o primeiro encontro com a organização matemática, existe uma 

relação com um ambiente tecnológico teórico anteriormente elaborado, ou com 

germes de um ambiente a ser criado que se tornará mais claro por meio de uma 

relação dialética com a emergência da técnica.   

- O momento de trabalho da técnica que deve aperfeiçoar a técnica tornando-

a mais eficaz e mais confiável, além de aumentar o domínio que dela temos. Esse 

momento de provar a técnica coloca-se, em particular, para um ou vários corpus de 

tarefas adequadas tanto qualitativamente quanto quantitativamente.  

- O momento da institucionalização que é aquele em que o objeto de estudo é 

especificado, o que corresponde exatamente à elaboração da organização 

matemática, distinguindo principalmente, de um lado, os elementos que contribuíram 



64 
 

 

para a sua construção, não sendo todos integrados e, por outro lado, os elementos 

que entram de maneira definitiva na organização matemática visada.  

- O momento da avaliação que se articula com o momento da 

institucionalização.    

 Consideramos ainda as noções de relações institucionais e pessoais que são 

definidas em Chevallard (1992, 1998). Segundo o autor, a organização do estudo 

supõe uma modelagem mínima da estática e sobretudo da dinâmica cognitiva. 

Assim, na perspectiva antropológica a primeira noção fundamental é a de objeto, 

que corresponde a toda entidade, material ou imaterial, que existe para pelo menos 

um indivíduo. Assim, a noção de objeto é a mais geral, pois tudo é objeto, inclusive 

as pessoas. O autor cita como exemplos de objetos o número sete, o algarismo 7 

(sete), a noção de pai e também a de pai que passeia com seu filho, a ideia de 

perseverança, ou de coragem ou de virtude entre outras, a noção de derivada, o 

símbolo  , etc. 

  Chevallard (1998) considera que toda obra O é um objeto, explicitando que 

uma obra corresponde a qualquer parte de um complexo de organizações 

praxeológicas e, mais especificamente, pode ser somente um componente material 

como um livro, uma mesa, um data show.   

 Após definir objeto, Chevallard (1998) introduz a segunda noção fundamental 

que é a de relação pessoal de um individuo x com um objeto o, que segundo o autor 

corresponde a expressão pela qual designamos o sistema, representado por R(x, o), 

de todas as interações, sem exceção, que x pode ter com o objeto o, isto é, x pode 

manipulá-lo, utilizá-lo, falar sobre ele, sonhar com ele, etc. Assim, dizemos que o 

existe para x se ele tem uma relação pessoal com o, ou ainda se sua relação 

pessoal com este objeto é não vazia, o que se indica por R(x, o)  .  

 A terceira noção fundamental é a de pessoa, que é definida pelo par formado 

por um individuo x e o sistema de relações pessoais R(x, o) num dado momento da 

história de x. O autor observa ainda que todo indivíduo é uma pessoa, 

compreendendo os bebês que ainda não falam. Assim, no decorrer do tempo, o 

sistema de relações pessoais de x evolui, objetos que não existiam para ele passam 

a existir, outros deixam de existir, ou seja, a relação pessoal de x muda. Nessa 

evolução, o invariante é o indivíduo e o que muda é a pessoa. 
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 Dessa forma, quando um objeto o existe para uma pessoa x, ou seja, quando 

R(x,o)  , dizemos que x conhece o e que a relação R(x,o) indica a maneira que x 

conhece o.  

 A definição de relação pessoal de um individuo x com um objeto conduz 

Chevallard (1998) a definir universo cognitivo como sendo o conjunto U(x) = {(o, R(x, 

o) / R(x,o)  }. Neste caso, o autor explicita que o adjetivo cognitivo não é adotado 

em sua acepção intelectualista corrente, pois segundo Chevallard, temos uma 

relação pessoal com a nossa escova de dentes, com a máquina de fazer café, e etc, 

ou seja, com todos os objetos que fazem parte do nosso universo cognitivo, da 

mesma maneira que podem fazer parte, por exemplo a noção de equação do 

segundo grau ou a de derivada.  

 Assim, segundo o autor, para explicar a formação e evolução do universo 

cognitivo de uma pessoa x, é conveniente introduzir uma quarta noção fundamental, 

a de instituição. Ainda conforme o autor, as instituições são obras de um tipo 

particular, ou seja, uma instituição é um dispositivo social “total”, que pode ter 

somente uma extensão reduzida no espaço social (existem microinstituições), mas 

que permite e impõe a seus sujeitos, isto é, às pessoas que vêm a ocupar diferentes 

posições oferecidas na instituição I, envolvendo maneiras próprias de fazer, e mais 

amplamente, adotando praxeologias determinadas.  

 Assim, por exemplo, um livro didático é uma obra e a classe que permite a 

utilização desse livro é uma instituição, em que as duas posições essenciais são as 

do professor e de estudante, da mesma forma que o estabelecimento, onde 

aparecem outras posições também é uma instituição englobante e que fusiona 

diversas posições que é o sistema educativo. 

 Chevallard (1998) responde ainda a questão da constituição e mudança do 

universo cognitivo U(x) de um indivíduo x. Segundo o autor, a relação pessoal de x 

com o objeto o, é criada ou muda por meio da entrada de x em certas obras O cujo 

objeto o a compõe, e essas mesmas obras vivem em determinadas instituições em 

que x poderá ocupar a posição p. Assim, desde o nascimento, todo individuo se 

sujeita a múltiplas instituições, isto é, ele é ao mesmo tempo submetido e sustentado 

pelas instituições, tal como sua família na qual ele se torna um sujeito. Em particular, 

os bebês se submetem de imediato a instituição linguagem, e mais precisamente a 

língua, mesmo que ele ainda não fale. Ele não é capaz de escapar dessa instituição 
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e é ela que lhe permitirá falar, que lhe dará sua potência linguística. De forma geral, 

é devido a essas submissões, advindas do fato de que o individuo é sujeito de 

diversas instituições, que o mesmo se constitui em uma pessoa.    

 Assim, a “teoria do conhecimento” esboçada para os indivíduos é transferida 

para as instituições, ou seja, dado um objeto o, uma instituição I e uma posição p em 

I, denominamos relação institucional a o em posição p, e indicamos RI(p, o), a 

relação com o objeto o que deveria ser, idealmente, aquela dos sujeitos de I em 

posição p. Dizer que x é um bom sujeito de I em posição p, é o mesmo que afirmar 

que a relação pessoal do indivíduo x está em conformidade ou é adequada à relação 

institucional em posição p, que indicamos R(x, o) RI(p, o). Para diversos objetos o, 

temos RI(p, o) =  , isto é, os sujeitos de I em posição p não são conduzidos a 

conhecer o objeto o. Analogamente, para que uma pessoa x conheça um objeto o, 

falamos aqui do universo cognitivo da posição p de I, UI(p) = {(o, RI(p,o)) / RI(p,o) 

 } e, por extensão do universo cognitivo de I, U(I) = pUI(p). Em particular, se existe 

uma posição p de I tal que RI(p,o)  , diremos que I conhece o. Ao se tornar sujeito 

de I em posição p, um individuo x, que é sempre uma pessoa, dotado de um 

universo cognitivo U(x) submete-se às relações institucionais RI(p,o), que irão 

(re)modelar, (re)formar suas relações pessoais, ou seja, se o existe para os sujeitos 

que estão na posição p, a relação pessoal de x a o, R(x, o), tende a ser semelhante 

à relação institucional RI(p,o), a menos que x se revele ser um mau sujeito de I. De 

forma geral, nossas relações pessoais são fruto de nossa história de sujeições 

institucionais passadas e presentes. 

 Reciprocamente, uma instituição I e as diferentes obras O para a qual ela 

serve de habitat, que corresponde ao lugar onde vivem os objetos o, não poderiam 

existir sem sujeitos. Esses são os atores da instituição I e as obras Os que vivem em 

I fazem com que as instituições continuem a viver. Existe assim uma dialética das 

instituições, obras e pessoas.  

 Observamos aqui que em nosso trabalho o livro didático corresponde às 

obras indicadas pela instituição Ministério da Educação - MEC, satisfazendo assim a 

uma proposta de obras a serem estudadas o que nos conduziu a considerá-las 

como as relações institucionais existentes para o estudo e ajuda ao estudo de um 

determinado objeto o, ou ainda das praxeologias associadas a esse objeto.  
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 Chevallard (1998) apresenta ainda a definição de instituir do dicionário e 

observa que o papel das pessoas na criação das instituições é atestado pela 

linguagem corrente. Mas, o papel das mesmas no funcionamento das instituições 

não é menos essencial; se é verdade que as instituições privadas de pessoas e de 

obras deixariam de existir, o que corresponde à definição de exclusão, logo cessaria 

a existência das pessoas e a degradação das mesmas seria o prelúdio para a morte 

social e biológica do individuo. 

 Ainda segundo Chevallard (1998), a relação pessoal R(x, o) emerge de uma 

pluralidade de relações institucionais RI(p, o), RI’(p’, o), RI’’(p’’, o), etc, e isso tem 

consequências notáveis. R(x, o) nunca está em perfeita conformidade com 

determinada relação institucional, pois a pessoa x é quase sempre, de certa 

maneira, um mau sujeito de I uma vez que sua relação é formada pela integração, 

no decorrer do tempo, das influencias exercidas pelas diversas relações 

institucionais que ela se submeteu. No sentido contrário, R(x,o) não é quase nunca 

verdadeiramente original, pois na medida que x reflete, ele deforma as relações 

institucionais sob a influência das quais a pessoa se forma.  

 O autor ressalta ainda que, por outro lado, é nessa habilidade de elaborar 

relações institucionais inéditas que reconhecemos os criadores, os quais são apenas 

criadores em determinados domínios (artístico literário, cientifico, etc.). A 

multiplicidade de nossas sujeições é a fonte de nosso sentimento de liberdade nas 

instituições, pois constantemente, para provar ou exercer nossa liberdade, 

apostamos em uma sujeição contra outras sujeições, assim agitamos o jugo, não 

sem contrapartida, pois nos privamos, pelo menos momentaneamente, da potência 

que elas nos dariam e que recolheremos ao reencontrá-las. Em última análise, para 

se liberar, criamos uma nova sujeição, voluntária, como o fato do paciente envolvido 

em uma relação psicanalítica ou do cientista que cria uma nova teoria para, ao se 

sujeitar, se descondicionar da maneira de pensar e fazer que lhe causava entraves. 

Assim, a pessoa é um emergente de suas sujeições passadas e presentes, às quais 

não sabe jamais reduzi-las completamente.  

  Ainda em relação à Teoria Antropológica do Didático – TAD, consideramos a 

noção de níveis de codeterminação definidos em Chevallard (2002) e Chevallard 

(2007). 

 Chevallard (2002) observa ainda que o problema de fazer funcionar 

organizações didáticas concebidas segundo um determinado ponto de vista conduz 
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a enfrentar restrições que distorcem a estrutura e eliminam as funções quando 

deixam de ser apenas um mundo no papel.  

 Assim, o autor explicita essas restrições associando as diferentes 

organizações matemáticas à hierarquia dos níveis de codeterminação, mostrando 

que seu interesse é permitir a triagem das restrições que dirigem o estudo escolar e 

a escolha daquelas que serão consideradas de maneira a evitar um desequilíbrio 

muito flagrante. 

 Dessa forma, Chevallard (2002) parte da afirmação de que as restrições 

indicadas acima se devem ao fato de que uma organização matemática não se faz 

em um vazio de obras, pois uma organização matemática pontual praticamente não 

é encontrada no desenvolvimento de estudos reais, pois essa abstração existe para 

o estudante que, em geral, é avaliado sobre tipos de tarefas que para ele 

correspondem a um tópico completo quase independente dos outros. Já, para o 

professor, existe uma unidade em torno de uma tecnologia que tem status de tema 

de estudo e que agrupa em uma organização regional que corresponde ao 

amalgama de organizações locais, admitindo uma mesma teoria e que é associada 

ao setor de estudo. Existem ainda níveis superiores de determinação de uma 

organização matemática, ou seja, o correspondente ao amalgama de várias 

organizações regionais que conduz a uma organização global identificada a um 

domínio de estudo cujo conjunto é amalgamado em uma disciplina. 

 Como exemplo do nosso estudo, podemos supor que uma organização 

matemática pontual corresponde à tarefa determinar a reunião de dois conjuntos 

dados, cuja tecnologia está associada à utilização da representação dada no 

enunciado ou de outra representação de conjuntos e a aplicação da definição de 

reunião. Existe assim uma técnica que pode ser utilizada para os outros tipos de 

operações com conjuntos, formando dessa maneira uma organização matemática 

local associada ao tema operações com conjuntos, que se refere ao setor conjuntos 

finitos cujo domínio de estudo é o da Noção Intuitiva de Conjuntos que, ao se 

amalgamar com outros domínios da matemática, como por exemplo, o estudo de 

probabilidade, conduz a disciplina Matemática.  

 Chevallard (2002) observa que os professores, em geral, referem-se apenas 

aos níveis tópicos e temas, pois nas organizações didáticas escolares 

frequentemente existem poucas possibilidades de atuar sobre os outros níveis. Para 

ampliar essa condição, o autor traz como exemplo iniciar uma aula apresentando o 
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programa de estudos da classe para o ano escolar, mostrando que assim o 

professor poderia expor cada domínio que o compõe e completar no decorrer do ano 

com uma apresentação dos setores de estudo que compõem cada domínio situando 

temas e tópicos que serão estudados na sequência.  

 O autor ressalta ainda que se o professor não localiza temas e tópicos nos 

setores e domínios de estudo e segue o programa introduzindo-os um após o outro 

como uma fila indiana, irá provocar uma atomização do material de estudo que 

contrasta com a ambição original que é ensinar Matemática. Chevallard (2002) 

adverte também para a importância da desconstrução/reconstrução no estudo das 

obras por meio da metáfora do quebra cabeça, pois reconstituímos apenas 

fragmentos de um quebra cabeça que jamais será reconstruído em seu conjunto. 

 Para Chevallard (2002), o principal déficit, que gera essa forma de trabalho 

em que o professor refere-se apenas aos níveis tópicos e temas, está associado 

primeiro às organizações matemáticas efetivamente utilizadas em aula, o que, 

segundo o autor, conduz a ausência de motivação dos tipos de tarefas estudadas, 

pois as tarefas que servem para motivar o trabalho matemático encontram-se nos 

níveis superiores das organizações matemáticas, a saber, setores e domínios.  

 Utilizando como exemplo o cálculo da média de uma série estatística, 

Chevallard (2002) coloca em evidencia o fato de que essa tarefa é considerada 

como automotivadora por razões culturais, o que corresponde mais a uma cópia 

formal das obras que a sua desconstrução/reconstrução. Assim, encontrar tarefas 

que motivem o desenvolvimento de uma determinada noção exige que tenhamos 

acesso aos níveis superiores de determinação matemática.   

 Dessa forma, conforme Chevallard (2002) encontramos um fenômeno 

ecológico central, o da codeterminação das organizações matemáticas e didáticas, 

pois a ausência da relação do tópico ou tema com os níveis superiores setores e 

domínios, além da própria disciplina, torna impossível pensar a relação de motivação 

entre os tipos de tarefas, ou seja, a organização do estudo de um tópico ou tema 

conduz a considerar os níveis superiores da hierarquia de determinação matemática.  

 Assim, se os professores ficam confinados ao nível tema, as diferentes 

esferas da noosfera cuidam dos níveis superiores – setores, domínios, disciplinas. A 

inscrição de determinados domínios da matemática passa a ser controlada por 

instâncias de capital científico e político.   
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 Na escala tópicos, temas, setores, domínios e disciplinas juntam-se ainda 

níveis suplementares (sociedade, escola) que não representam um dado, mas uma 

construção histórica. Cada nível determina a ecologia das organizações 

matemáticas e didáticas por meio dos pontos de apoio que oferecem e das 

restrições que impõem.   

 Por meio do exemplo que um tópico, em geral, está incluído em um tempo 

curto de uma aula, o autor mostra que isso contraria a existência de formas didáticas 

em que o trabalho da classe sobre esse tópico possa ser articulado sobre um tempo 

longo. Isso o conduz a considerar que em função desse nível de condições 

oferecidas e restrições impostas, no quadro do sistema escolar existente, o estudo 

de um tópico de qualquer disciplina pertence ao que se denomina nível pedagógico. 

Sendo esse nível aquele em que se termina a ação da noosfera disciplinar. As 

restrições pedagógicas tomam a forma de um conjunto de meios de estudo impostos 

e alocados em todo estudo escolar, com algumas exceções, que convém negociar 

com autoridade pedagógica.  

 Mas, o esquema de níveis de codeterminação matemática não termina no 

nível pedagógico, esse representa apenas a fronteira entre a noosfera, que é 

composta por especialista de pedagogia que propõem a lei sem se preocupar com 

os decretos de aplicação, e onde reina o que o autor denomina política. Como 

exemplo, o autor indica o que ele chama de formula tradicional apresentada nos 

programas segundo a qual “o professor tem toda liberdade na organização de seu 

ensino, com a condição de que sejam observados os objetivos visados pelo 

programa”, ou seja, o professor deve respeitar o conjunto de restrições pedagógicas, 

o que lhe proporciona uma margem de manobra muito reduzida.   

 Além do nível pedagógico, encontramos o nível escola, isto é, o nível de 

restrições e pontos de apoio próprio da instituição escolar, pois em uma escola pode 

existir determinada disciplina e não existir outra da mesma forma que na sociedade 

existem escolas de 6 a 16 anos e também escolas para menores de 6 anos e ainda 

escolas para maiores de 16 anos. 

 Assim, a escola é definida como instituição social dedicada ao estudo, onde 

se suspende temporariamente o fluxo das atividades comuns da vida para estudar, 

isto é, desconstruir e reconstruir as praxeologias da vida. Dessa forma, Chevallard 

(2002) considera que a escola determina uma ecologia e uma economia na da 

difusão dos conhecimentos na sociedade.    
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 No nível sociedade, existe uma enorme quantidade de restrições e como 

exemplo, o autor apresenta o fato de que uma sociedade pode compreender a 

instrução dada em sua escola de pontos de vista diferentes, que não são 

didaticamente equivalentes; isto é, que não criam as mesmas condições na classe 

para um mesmo tópico de estudo.  

 Um primeiro ponto de vista, que ainda é dominante, corresponde ao sistema 

de disciplinas reduzidas em si mesmas como sendo totalidades e não considerando 

o que elas nos possibilitam em termos de conhecimento e ação. A escola aparece 

como uma obrigação cultural, mais ou menos formal, em que algumas obras, cuja 

escolha é vivenciada por muitos como arbitraria e cuja visita se impõe sem que seja 

conveniente permanecer por muito tempo. 

 Um segundo ponto de vista, em emergência a partir dos anos 1990, 

corresponde à tentativa de projetos oficiais e semioficiais, que consiste em ver a 

escola diluída na sociedade civil por meio de uma rede de lugares de difusão e 

validação de competências variadas, constantemente e localmente redefinidas, 

adquiridas e validadas sem referência nem reverência aos saberes “monumentais”, 

visando à eficácia pragmática na vida profissional e no reconhecimento das pessoas 

por meio de títulos que as classificam. Como exemplo, Chevallard (2002) indica os 

apresentados por Authier e Lévy (1992), isto é, os « brevets4 ». 

 Assim, conforme Chevallard (2002) com tal problemática, a escola pode tomar 

a forma de uma sala de negócios onde, no lugar de longos discursos “teóricos”, 

administramos fervorosamente um “portfólio de competências”, que é conveniente 

atualizar rapidamente para responder as necessidades de diferentes mercados 

sobre os quais o indivíduo deve perceber o seu valor.  

 Chevallard (2002) apresenta ainda um terceiro ponto de vista, por ele exposto 

na escola de verão de 1999, no qual a escola é considerada como um lugar aberto 

ao estudo de toda questão umbilical possível de uma sociedade, de uma geração, 

de um meio social para determinados meios, podendo motivar um saber que sem 

isso seria de ordem puramente especulativa. Dessa forma, tal ponto de vista parece 

suscetível de suspender o tempo social sem repudiá-lo para dar lugar há um tempo 

de estudo em que se constroem pacientemente as praxeologias que, por principio 

                                                           
4
 Brevet: Diploma nacional que atesta os conhecimentos e competências adquiridos no final do “collège” (11 – 

14 anos). Ele não condiciona o acesso aos anos seguintes. Trata-se de um controle continuo constituído de uma 
prova oral e três provas escritas realizadas no final do troisième (corresponde ao nono ano).(FRANÇA, 2014) 
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escolar, só serão utilizadas com certa diferença no mundo das práticas 

extraescolares.  

  Outro exemplo correspondente ao nível sociedade é que atualmente vivemos 

em nossa sociedade, mesmo que de forma implícita, divisões rígidas que delimitam 

domínios de legitimidade exclusivos. Assim, conforme Chevallard (2002) o "habitus" 

de não falar muito, até mesmo de se recusar a pronunciar e guardar para si as 

verdades tem um longo passado na cultura e nas ciências. Isso inspirou em parte a 

fragmentação sábia da produção dos conhecimentos, um princípio reivindicado pela 

ideologia comum dos cientistas.  

 Dessa forma, na divisão existente no campo de estudo permanece a 

ambiguidade determinada pela história desse campo, pelas restrições impostas às 

vezes a revelia dos pesquisadores, pela cultura e pela organização da sociedade. 

Esse obstáculo não é próprio à didática da matemática, não mais que a instrução 

pública, sendo isso que devemos enfrentar.  

 Chevallard (2007) retoma a escala de níveis de codeterminação na qual inclui 

o nível civilização e após considerar que as praxeologias são as componentes dos 

diferentes "habitats" ele explicita que, no processo de difusão praxeológica, as 

condições e restrições são cultivadas e centralizadas com a ajuda da escala de 

níveis de codeterminação, pois essas condições e restrições podem se situar em um 

determinado nível da escala e se exprimir em outro, o que não nos permite isolar o 

que se passa na classe do conjunto do sistema de ensino. Assim, os níveis de 

codeterminação descrevem as relações recíprocas entre os diferentes níveis do 

sistema didático e são representados da seguinte forma: tópicos ↔ temas ↔ setores 

↔ domínios ↔ disciplinas ↔ pedagogia ↔ escola ↔ sociedade ↔ civilização.  

 A representação acima coloca em evidência que os níveis de codeterminação 

são sentidos nos dois sentidos, ou seja, se modificamos as condições e restrições 

de um determinado nível, teremos repercussões sobre os outros níveis. 

 O exemplo a seguir sobre o nosso objeto de pesquisa mostra em que nível se 

situa professor e estudante em relação aos diferentes níveis. Certamente, não se 

trata do caso geral, mas o que parece ser a realidade da maioria dos sistemas de 

ensino como já observado por Chevallard (2002), quando introduz os níveis de 

codeterminação. 

 

 



73 
 

 

FIGURA 5: NÍVEIS DE CODETERMINAÇÃO PARA A NIC. 
Níveis de codeterminação exemplo responsabilidade 

Civilização  Ocidental  

Sociedade Ensino fundamental, médio e 
superior 

Política 
 

Escola Escola por competência Política 

Pedagogia  Número de aulas de cada 
tópico 

Noosfera disciplinar 

Disciplina Matemática (EM), Lógica (ES) Noosfera disciplinar 

Domínio Noção Intuitiva de conjuntos Noosfera disciplinar 
Professor  

Setor Conjuntos Numéricos, Finitos 
e Infinitos 

Noosfera disciplinar 
Professor 

Tema Relações elemento/conjunto e 
conjunto/conjunto 

Professor 

Tópico Tipo de tarefa sobre Relação 
de inclusão e igualdade 

Professor  
Estudante 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Além das noções relativas à Teoria Antropológica do Didático - TAD 

consideradas acima para essa pesquisa, utilizamos a noção de ostensivos e não 

ostensivos definidos em Chevallard (1994).  

Chevallard (1994), após observar que toda a atividade humana pode ser 

decomposta em certo número de tarefas, considerando como exemplo de tarefa 

abrir uma porta, elaborar uma axiomática de geometria, etc., ressalta que para cada 

tipo de tarefa existe uma técnica o que lhe conduz a questionar sobre de que 

ingredientes é composta essa técnica e em que consiste sua execução.  

Para responder essas questões, Chevallard (1994) estabelece uma distinção 

fundamental entre dois tipos de objetos: os objetos ostensivos e os objetos não 

ostensivos.   

Segundo o autor, os objetos ostensivos são aqueles que têm para nós uma 

forma material, sensível. Exemplos: um objeto material (uma caneta, um compasso, 

etc.) é um ostensivo. Também são objetos ostensivos: 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.  

Assim, a característica dos ostensivos é que eles podem ser manipulados. 

Essa manipulação deve ser considerada no sentido amplo, isto é, a manipulação no 

sentido estrito (compasso, caneta, etc.), mas também pela voz, olhar, etc. Ao 

contrário dos objetos ostensivos, os objetos não-ostensivos,  denominados 

usualmente de noções, conceitos, ideias, etc., não podem ser manipulados, eles só 

podem ser evocados por meio da manipulação dos ostensivos associados.  
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Chevallard (1994) observa que existe uma dialética necessária entre 

ostensivos e não ostensivos, pois os ostensivos são manipulados por meio de 

regras, cuja distinção é feita pelos não ostensivos, enquanto que os não ostensivos 

são evocados por meio da manipulação dos ostensivos.  

 Na nossa pesquisa, identificamos os seguintes ostensivos relacionados à 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função, enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções. 

 

FIGURA 6: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO IDENTIFICADOS NA 
PESQUISA. 

 Ostensivo de representação fracionária explícita; 

 Ostensivo fita métrica; 

 Ostensivo de representação diagrama de Venn; 

 Ostensivo reta numérica; 

 Ostensivo de representação da operação de reunião de conjuntos; 

 Ostensivo de representação da relação “estar contido"; 

 Ostensivo de representação simbólico; 

 Ostensivo de representação estendido; 

 Ostensivo de representação predicativo; 

 Ostensivo de representação da diferença por meio do ostensivo de representação intrínseca de 
conjuntos e os ostensivos de representação do complementar de um conjunto em relação a outro; 

 Ostensivo de representação intrínseca; 

 Ostensivo de representação do complementar de um conjunto A em relação ao conjunto 
universo; 

 Ostensivos de representação matemáticos;  

 Ostensivos de Representação em Álgebra Relacional – AR; 

 Ostensivos de Representação em Linguagem SQL. 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Assim, podemos exemplificar a utilização de alguns desses ostensivos com 

base no modelo de entidade e relacionamento adotado no Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL, conforme figura 82 - Ostensivo de representação 

MER, Banco Funcionário, em que as tabelas de Estado e Cidade relacionam-se, 

pois um estado tem cidades que o compõem, assim como uma cidade pertence a 

um estado, o que nos leva a revisitar Siebra (2010) Figura 59 - Esquema de 

Relacionamento 1:N., no qual já notamos que Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções são 

conhecimentos necessários para a introdução dos novos conceitos associados às 
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disciplinas de Banco de Dados - BR e Álgebra Relacional - AR, no qual também 

podemos revisitar o teoria de Vygotsky (1988) e Beatón (2005) no que se refere a 

Zona de Desenvolvimento Proximal - ZPD. 

E isso se repete para todos os demais conceitos que serão citados nos 

capítulo 7. 

Consideramos ainda a noção de quadro e mudança de quadros introduzidas 

por Douady (1984, 1992) para a qual faremos uma breve descrição a seguir. 

 

3.4 QUADRO E MUDANÇA DE QUADROS 

 

 A noção de quadro e mudança de quadros é introduzida por Douady (1984) 

em sua tese. A autora transpõe para a didática o trabalho dos matemáticos 

considerando a dualidade dos conceitos matemáticos que, em geral, funcionam 

como ferramentas implícitas em seguida explicitas antes de adquirem o status de 

objeto e serem trabalhadas enquanto tal, no desenvolvimento das atividades 

matemáticas. Além disso, Douady (1984) considera o papel desempenhado pelas 

mudanças de quadros nas atividades e produções matemáticas, em particular, ela 

faz referência a essa forma de trabalho dos matemáticos.  

 Segundo Douady (1992), uma ferramenta implícita corresponde a um conceito 

em elaboração e uma ferramenta explicita é quando se utiliza intencionalmente um 

objeto para resolver um problema. Assim, Douady (1992) define objeto como o 

objeto cultural que tem lugar no campo do saber matemático, sendo reconhecido 

socialmente.  

 Dessa forma, o objeto é matematicamente definido e é ele que possibilita a 

capitalização do saber, ou seja, a extensão do corpo de conhecimentos, permitindo 

assim o reinvestimento em novos contextos, algumas vezes muito distintos do 

original. 

 Aqui, observamos que distinguimos nessa pesquisa o objeto Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades 

assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função 

enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora 

para as funções, como um objeto introduzido no Ensino Médio - EM e que serve de 
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ferramenta para criar as imagens mentais necessárias para o desenvolvimento dos 

conceitos de Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR. 

 A definição de objeto matemático estabelecida por Douady (1984, 1992) 

permite que a pesquisadora defina também a noção de quadro, a saber:  

 

[...] constituído de objetos de um ramo das matemáticas, das relações entre 
os objetos, de suas formulações eventualmente diversas e das imagens 
mentais associadas a esses objetos e essas relações. Essas imagens têm 
um papel essencial e funcionam como ferramentas dos objetos do quadro. 
Dois quadros podem conter os mesmos objetos e diferir pelas imagens 
mentais e problemáticas desenvolvidas. (Douady, 1992, p.135, apud 
ANDRADE, 2006, p.14). 
 
 

 Nessa pesquisa, consideramos os quadros matemáticos da aritmética, 

álgebra e geometria e o quadro da computação no qual são desenvolvidas as 

disciplinas de Bancos de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR e para os quais os 

objetos dos quadros matemáticos são importantes, pois funcionam tanto como 

ferramentas explicitas para o desenvolvimento de tarefas associadas a essas 

disciplinas assim como correspondem a objetos que auxiliam a criar as imagens 

mentais necessárias para o desenvolvimento das disciplinas do quadro da 

computação. 

 É importante observar que Douady (1984, 1992) define ainda as mudanças de 

quadros, que correspondem às atividades constantes no trabalho dos matemáticos e 

que podem ser utilizadas em computação, pois essas são considerados como:  

 

[...] um meio de obter formulações diferentes de um problema que sem ser, 
necessariamente, equivalentes, permitem um novo acesso às dificuldades 
encontradas para fazer funcionar as ferramentas e técnicas que não se 
impunham na primeira formulação.[...] Quaisquer que sejam, as traduções 
de um quadro em outro, elas terminam sempre em resultados 
desconhecidos, em novas técnicas, na criação de novos objetos 
matemáticos, em suma, no enriquecimento do quadro original e dos 
quadros auxiliares de trabalhos. (Douady, 1992, p.135 – 136, apud 
ANDRADE (2006), p.15) 
 

 

Nessa pesquisa, as mudanças de quadro são importantes para a formulação 

da Linguagem SQL, na qual a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, 
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possibilitam a visualização do trabalho a ser realizado com as tabelas, que 

correspondem a uma nova forma de representar conjuntos finitos.  

Consideramos ainda a definição de Robert (1997, 1998) sobre níveis de 

conhecimento esperados dos estudantes para a qual faremos uma breve descrição 

a seguir. 

 

3.5 NÍVEIS DE CONHECIMENTO ESPERADOS DOS ESTUDANTES 

 

A definição de níveis de conhecimento esperados dos estudantes segundo 

Robert (1997, 1998) foi considerada nesta pesquisa, pois ela permite compreender 

melhor as expectativas institucionais assim como as relações pessoais 

desenvolvidas pelos estudantes na transição entre os ensinos médio e superior em 

relação ao desenvolvimento da noção intuitiva de conjuntos, suas representações, 

relações, operações e propriedades e a possibilidade de usar esses conhecimentos 

na introdução de novas noções associadas às disciplinas de Banco de Dados - BD e 

Álgebra Relacional - AR. 

Apresentamos a seguir a definição dos três níveis de conhecimentos 

esperados dos estudantes dada por Robert (1997, 1998) e para ilustrá-los 

consideramos exemplos associados à matemática e a computação.  

Robert (1997, 1998) define os três níveis de conhecimento: técnico, 

mobilizável e disponível como: 

- Nível técnico que corresponde a um trabalho isolado, local e concreto, ou 

seja, está relacionado especialmente às ferramentas e definições utilizadas para 

resolver uma determinada tarefa. Exemplo: calcular o mínimo múltiplo comum entre 

dois números. 

Sendo a definição de MMC entre dois números o menor múltiplo comum entre 

eles dispomos das técnicas, a saber: 

- A primeira corresponde a determinar o conjunto de múltiplos de cada 

número e fazer a interseção entre esses conjuntos. A mesma técnica podendo ser 

aplicada para mais de dois números. 

- A segunda corresponde a decompor os números em fatores primos e efetuar 

o produto dos fatores comuns e não comuns elevados ao maior expoente. 
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- A terceira corresponde a efetuar as divisões sucessivas de dois ou mais 

números e efetuar o produto dos divisores encontrados.  

- Nível mobilizável que corresponde a um início de justaposição de saberes 

de certo quadro, podendo até corresponder a uma organização. Vários métodos 

podem ser mobilizados. O caráter ferramenta e objeto do conceito estão em jogo, 

mas o que se questiona é explicitamente pedido. Exemplo: calcular o mínimo 

múltiplo comum entre dois números por meio de um algoritmo computacional. 

No caso, os estudantes podem utilizar os métodos abaixo entre outros: 

- Em linguagem PORTGOL (MORAES, 2005): 

FIGURA 7: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DA LINGUAGEM PORTGOL. 
P1. Ler N1 e N2;  
P2. Calcular MMC  
 MMC ← 1;  
 i ← 2;  
 Enquanto (i ≤ N1) ou (i ≤ N2) faça:  
 Enquanto N1 ou N2 são divisíveis por i faça  
 Se N1 é divisível por i então N1 ← N1 div i;  
 Se N2 é divisível por i então N2 ← N2 div i;  
 MMC ← MMC * i;  
 i ← i + 1;  

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

- Em linguagem PASCAL  

FIGURA 8: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO LINGUAGEM PASCAL. 
{$APPTYPE CONSOLE}  
uses SysUtils, Dialogs, Math;  
 Function MMC (N1,N2 : Integer) : Integer;  
 Var  
 i : Integer;  
 begin  
 Result := 1;  
 i := 2;  
 While (i <= N1) or (i <= N2) do  
          begin  
          While ((N1 mod i) = 0) OR ((N2 mod i) = 0) do 
                   begin  
                   If ((N1 mod i) = 0) then N1 := N1 div i;  
                   If ((N2 mod i) = 0) then N2 := N2 div i;  
                   Result := Result * i;  
          end;  
          i := i + 1;  
 end;  
 end;  

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Apesar de um método parecer mais difícil que o outro, cabe ao estudante 

encontrar em seu repertório de conhecimentos aquele que pode utilizar para resolver 
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a tarefa corretamente, mas o que é pedido está explicito no enunciado, ou seja, 

determinar o MMC por meio de um algoritmo computacional. 

 - Nível disponível que corresponde, a saber, responder corretamente o que é 

proposto sem indicações. Nesse nível, existe a possibilidade de dar contraexemplos 

(encontrar ou criar), mudar de quadro, aplicar métodos não previstos.  

 Robert (1997,1998) ressalta que esse nível está associado à familiaridade, ao 

conhecimento de situações de referência variadas que o estudante sabe que as 

conhece e que para ele servem de terreno de experimentação, o que conduz a ser 

capaz de fazer questionamentos. Como essas situações de referência dependem da 

forma como os conhecimentos são organizados, esses podem funcionar para uma 

única tarefa ou possibilitam a realização de resumos que por sua vez auxiliam na 

execução de diversas tarefas em que esses conhecimentos estão em jogo.  

 A grande diferença entre os conhecimentos mobilizáveis e disponíveis está na 

organização dos mesmos para os estudantes e, principalmente, na forma como são 

encontrados nos enunciados, pois os mobilizáveis são pedidos explicitamente nos 

enunciados enquanto que os disponíveis devem ser reconhecidos pelos estudantes 

como é o caso para a utilização de conhecimentos sobre mínimo múltiplo comum do 

exemplo que segue. Exemplo: uma firma possui dois funcionários que viajam a 

serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias e o segundo de 20 em 20 dias. Se ambos 

viajarem hoje, daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? (DANTE, 

2010, 5ª série, p.122). 

 O exemplo acima coloca em evidência a necessidade de dispor de situações 

de referência, pois cabe ao estudante identificar que o conhecimento necessário 

para resolver a tarefa corresponde a determinar o MMC entre 15 e 20.  

Os exemplos acima nos conduzem a ressaltar as observações de Robert 

(1997, 1998) que não podemos trabalhar apenas no nível técnico, mas é necessário 

desenvolver os níveis mobilizável e disponível, em particular. É importante fazer com 

que nossos estudantes tenham um estoque de situações de referência que lhes 

permita trabalhar no nível disponível, pois é esse que os tornará independentes e 

lhes permitirá resolver diferentes tipos de tarefas, em especial, aquelas que exigem 

a articulação de quadros e utilização de diferentes ostensivos de representação.  

Apresentamos a seguir as expectativas institucionais associadas à Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 
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função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, tanto para sua introdução no Ensino Médio – EM, quanto 

para sua utilização enquanto ferramenta explicita em computação e informática, 

mais particularmente, nos cursos de tecnologia em informática no Ensino Superior - 

ES.  
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4 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ESPERADAS PARA O TRABALHO 

COM A NOÇÃO INTUITIVA DE CONJUNTO - NIC E  FUNÇÕES NOS 

ENSINOS FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, MÉDIO E SUPERIOR 

 

Neste capítulo, faz-se uma análise sobre as relações institucionais esperadas 

dos professores e estudantes, conforme definição de Chevallard (1998), para o 

processo de ensino e aprendizagem da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

desenvolvidas nos Ensinos Fundamental, Médio e Superior.  

Identificamos mais especificamente as relações institucionais esperadas para 

o desenvolvimento dos objetos matemáticos de estudo desta pesquisa nos Ensinos 

Fundamental anos Finais - EFF e Ensino Médio - EM, bem como o conhecimento 

das noções que lhe são associadas e que podem ser consideradas como 

conhecimentos retrospectivos mobilizáveis ou disponíveis quando de sua utilização 

para a introdução de novos conhecimentos no Ensino Superior - ES. 

Este estudo foi realizado usando os documentos oficiais que nos 

possibilitaram identificar quais as propostas institucionais indicadas para o 

desenvolvimento da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções no Ensino Fundamental anos Finais - 

EFF e como elas podem relacionar-se no Ensino Médio – EM, quando da introdução 

da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das funções. Além disso, buscamos 

examinar de que modo esses conceitos são revisitados e/ou utilizados na introdução 

de novos conhecimentos no Ensino Superior – ES para os cursos de Tecnologia da 

Informação – TI. 

A partir dos nossos objetivos, consideramos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental – PCN (BRASIL, 1998) para o Ensino 

Fundamental; os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM 

(BRASIL, 2000), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - EM (BRASIL, 

2006); e os planos de ensino de Banco de Dados - BD de três universidades 
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privadas disponíveis na Internet. Para buscar a compatibilidade desses planos com 

as propostas institucionais para os cursos de Computação e Informática, analisamos 

também as indicações da Association for Computing Machinery – ACM (ESTADOS 

UNIDOS, 2013), Sociedade Brasileira de Computação – SBC (BRASIL, 2011) e os 

currículos do Ministério da Educação e Cultura – MEC (BRASIL, 2011).   

Em relação aos planos de ensino, destacamos a bibliografia utilizada e se é 

indicado revisitar a noção de Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções, quais 

ostensivos são privilegiados, sob que nível de codeterminação definido por 

Chevallard (2002, 2011) podemos considerar o trabalho do professor e qual o ponto 

de vista adotado para o nível de codeterminação  escola, segundo um dos três 

pontos de vista formulados por Chevallard (2002).  

Definidas as ferramentas de análise e os documentos a serem analisados 

para identificar as relações institucionais esperadas de professores e estudantes dos 

Ensinos Fundamental anos Finais, Médio e Superior, exibiremos, inicialmente, a 

finalidade e os objetivos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática do Ensino Fundamental. 

 

4.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – TERCEIRO E 

QUARTO CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA 

 

O objetivo dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Matemática do 

Ensino Fundamental - EF é descrito como sendo o de prover elementos para ampliar 

o debate nacional sobre o ensino das diferentes áreas do conhecimento, assim 

como para fornecer informações e resultados de pesquisas. Esse documento tem 

também o propósito de servir de referencial para a orientação da prática escolar, de 

maneira a organizar e tornar acessíveis os conhecimentos para todos os estudantes.  

Aqui, já podemos nos referir ao nível de codeterminação escola e 

identificarmos assim o segundo ponto de vista de Chevallard (2002), que 

corresponde a uma escola diluída na sociedade civil por meio de uma rede de 

lugares de difusão e validação de competências variadas, visando à eficiência na 

vida profissional para compreender as mudanças propostas para o estudo da 

Matemática, numa indicação de inserir os estudantes como cidadãos no mundo do 

trabalho. Para a nossa pesquisa, nos restringimos apenas às indicações do trabalho 
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matemático a ser realizado por professores com os seus estudantes do Ensino 

Fundamental - EF, em particular, observando como as noções associadas ao 

conceito de conjunto são propostas para essa etapa escolar. 

 Devido à proposta de mudança de ponto de vista indicada para o nível escola 

e a passagem do ponto de vista disciplinar para o de competências, explicitados por 

Chevallard (2002), mesmo se não são utilizados esses termos, observamos que os 

autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais expõem uma análise da trajetória 

das reformas curriculares e relatam que, no Brasil, o ensino de Matemática foi 

influenciado por um movimento de renovação que ficou conhecido como Matemática 

Moderna. Este, na opinião dos estudiosos, tem caráter elitista, com uma 

formalização precoce de conceitos, excessiva preocupação com o treino de 

habilidades, mecanização de processos sem compreensão e, consequentemente, 

sua utilização escolar é marcada por altos índices de retenção. 

 Com base nessas considerações, os autores introduzem os novos objetivos 

para o Ensino Fundamental anos Finais - EFF, tal como é possível observar no texto 

que segue. Assim, os objetivos propostos para o desenvolvimento da Matemática no 

Ensino Fundamental anos Finais - EFF são definidos com base em um objetivo mais 

amplo, ou seja, a construção da cidadania. 

Esses objetivos podem ser resumidos em: 

 Estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da habilidade para resolver problemas; 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 

realidade, utilizando conhecimento aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 

estatístico, combinatório e probabilístico; 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e 

avaliá-las criticamente; 

 Resolver situações-problema validar estratégias e resultados, desenvolvendo 

formas de raciocínio e processos; 

 Escrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar 

sobre suas conjecturas; 

 Estabelecer conexões entre temas matemáticos e conhecimentos de outras 

áreas curriculares; 

 Desenvolver a autoestima e perseverança na busca de soluções; 
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 Interagir com seus pares de forma cooperativa (BRASIL, 1998, p.48). 

 Para atingir essas metas, os autores consideram a importância de se dar 

ênfase a um trabalho sobre competências e habilidades já no terceiro e quarto ciclos 

do ensino fundamental. Eles identificam os conteúdos e os organizam em quatro 

blocos, a saber: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e 

tratamento da informação. 

 Vale salientar que os autores nos informam que os movimentos de 

reorientação curricular ocorridos no Brasil a partir dos anos 1920 não tiveram força 

suficiente para mudar a prática docente dos professores e assim eliminar o caráter 

elitista desse ensino, bem como melhorar sua qualidade.  

 Assim, segundo o documento, aqui no Brasil, o ensino de Matemática ainda é 

permeado pelos altos índices de retenção, pela formalização precoce de conceitos, 

pela excessiva preocupação com o treino de habilidades e mecanização de 

processos, sem que tenha havido uma compreensão a respeito. 

 O documento enfatiza que, nas décadas de 1960/1970, o ensino de 

Matemática no Brasil, assim como em outros países, foi influenciado por um 

movimento de renovação, que ficou conhecido como Matemática Moderna, 

ressaltando que essa abordagem matemática nasceu como um movimento 

educacional inscrito numa política de modernização econômica e foi posta na linha 

de frente do ensino por se considerar que, juntamente com a área de Ciências, ela 

constituía uma via de acesso privilegiada para o pensamento científico e 

tecnológico. Para tanto, procurou-se aproximar a Matemática desenvolvida na 

escola daquela desenvolvida por estudiosos e pesquisadores. 

 O ensino proposto pelo movimento da Matemática Moderna fundamentava-se 

nas grandes estruturas, que organizam o conhecimento matemático contemporâneo, 

enfatizando a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas, a topologia etc. Esse 

movimento provocou, em vários países, inclusive no Brasil, discussões e amplas 

reformas no currículo de Matemática. 

 No entanto, segundo esse documento, essas reformas deixaram de 

considerar um ponto básico que viria tornar-se seu maior problema: o que se 

propunha estava fora do alcance dos estudantes, em especial daqueles das séries 

iniciais do ensino fundamental. 

 Ainda conforme o documento, o ensino passou a ter preocupações 

excessivas com formalizações, distanciando-se das questões práticas. A linguagem 
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da teoria dos conjuntos, por exemplo, “enfatizava o ensino de símbolos e de uma 

terminologia complexa comprometendo o aprendizado do cálculo aritmético, da 

geometria e das medidas” (BRASIL, 1998, p.20). No texto abaixo, podemos observar 

a ascensão e queda da Matemática Moderna no Brasil.   

 

No Brasil, o movimento Matemática Moderna, veiculado principalmente 
pelos livros didáticos, teve grande influência, durante longo período, só 
vindo a refluir a partir da constatação de inadequação de alguns de seus 
princípios básicos e das distorções e dos exageros ocorridos (BRASIL, 
1998, p.16). 

 

 No documento, salientam-se ainda as mudanças que se iniciam na década de 

1980 nos Estados Unidos; nesse documento foi dado destaque ao ensino da 

Matemática por meio da resolução de problemas e indicava-se que era preciso 

compreender a importância dos aspectos sociais, antropológicos e linguísticos, além 

dos cognitivos, o que conduziu às discussões curriculares.  

 Essas discussões levaram as propostas de reformas em vários países, 

incluindo o Brasil. Nos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental - EF 

(BRASIL, 1998), são considerados os pontos de convergência das diferentes 

propostas, a saber: 

 Direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências 

básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de 

estudos posteriores; 

 Importância do desempenho de um papel ativo do estudante na construção 

do seu conhecimento; 

 Ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos 

problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas; 

 Importância de trabalhar com amplo espectro de conteúdos, incluindo já no 

ensino fundamental, por exemplo, elementos de estatística, probabilidade e 

combinatória para atender à demanda social que indica a necessidade de 

abordar esses assuntos; 

 Necessidade de levar os estudantes a compreender a importância do uso da 

tecnologia e a acompanhar sua permanente renovação (BRASIL, 1998, p.20) 

 Segundo o documento, tais ideias ainda são discutidas no Brasil e algumas 

aparecem incorporadas pelas propostas curriculares de Secretarias de Estado e 

Secretarias Municipais de Educação, havendo experiências bem-sucedidas que 
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comprovam sua fecundidade. Mas, é destacado, como exemplo, que ainda se insiste 

no trabalho com a linguagem da teoria dos conjuntos nas séries iniciais, na 

formalização precoce de conceitos, e no predomínio da álgebra nas séries finais, 

com poucas aplicações práticas no Ensino Fundamental anos Finais - EFF.  

 No documento, afirma-se também que as propostas mais recentes são 

desconhecidas de grande parte dos professores e que eles não conhecem os 

problemas que motivaram as reformas, resultando em uma utilização superficial, em 

interpretações inadequadas, que não provocam as mudanças esperadas.   

 O documento registra que ainda existem resquícios do estudo da Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, no Ensino Fundamental anos Finais - EFF, mesmo se as orientações 

estabeleçam o contrário. Já para a noção de função, é indicado introduzi-la por meio 

de situações contextualizadas, com ênfase para a noção de proporcionalidade, o 

que corresponde à definição de função enquanto covariação de grandezas, não 

necessitando assim da noção de conjunto, uma vez que não se trata da definição de 

função enquanto relação entre conjuntos.  

 Na sequência, apresentamos uma breve descrição das orientações para o 

ensino de Matemática, em particular da Noção Intuitiva de Conjunto – NIC e das 

noções a ela associadas no Ensino Médio - EM.  

 

4.2 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO 

MÉDIO - PCNEM 

 

 Ao analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

PCNEM – (BRASIL, 2000), os quais iniciam apresentando as bases legais, 

identificamos que sua proposta é difundir os princípios da reforma curricular e 

orientar o professor na busca de novas abordagens e metodologias. Para tanto, 

conta-se com a habilidade e o empenho dos docentes para implementarem a 

proposta mencionada. 

 O referido documento também estabelece a divisão do conhecimento escolar 

em áreas. Nesse sentido, estudaremos, nesta pesquisa, a terceira parte delas, a 

qual correspondente à área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. Isso vem ao encontro de nosso interesse.  
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De acordo com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio – PCNEM, espera-se que sejam desenvolvidas pelos estudantes as 

competências específicas nas áreas de Biologia, Física, Química e Matemática, mas 

essas devem ser relacionadas com as outras duas áreas que são divididas em 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

ou seja, nesse documento, o ponto de vista a ser adotado pela escola é o ponto de 

vista de competências e trata-se de uma escolha política, da qual os professores e 

os educadores, em geral, e os próprios estudantes não participam.  

 Assim, destacamos algumas competências e habilidades específicas da área 

de Matemática, expostas na proposta, que acreditamos ser importantes em qualquer 

processo de ensino aprendizagem ou de estudo e ajuda ao estudo. Espera-se assim 

que os estudantes do Ensino Médio - EM sejam capazes de: ler e interpretar textos 

de Matemática, usar tabelas, gráficos e expressões, quando necessário, isto é, ler, 

interpretar e saber utilizar esses ostensivos de representação, fazendo quando 

necessário a conversão da linguagem materna para a linguagem simbólica e vice-

versa.  

 Além disso, vislumbra-se que os discentes saibam identificar os dados e o 

que se pede em uma tarefa, compreendam enunciados, formulem hipóteses, 

prevejam e controlem resultados e selecionem estratégias de resolução, ou seja, 

que os estudantes sejam capazes de planejar, executar, analisar, interpretar, 

justificar e controlar os resultados das tarefas que lhe são propostas. 

 Assim, para que o processo de ensino aprendizagem ou de estudo e ajuda ao 

estudo se conclua, é importante considerar os conhecimentos retrospectivos dos 

estudantes, porque, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio – PCNEM, os estudantes chegam às instituições escolares trazendo 

conceitos próprios que devem ser levados em conta no processo pedagógico.  

 Aqui, observamos a importância de o professor saber reconhecer as Zonas de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP dos estudantes e, para isso, é fundamental que o 

próprio professor tenha a responsabilidade do nível de codeterminação pedagogia 

para trabalhar a sua disciplina em função de seus diferentes grupos de estudantes. 

Nesse documento, considera-se que o papel do professor é, principalmente, o 

daquele que seleciona o conteúdo compatível com os objetivos definidos no projeto 

pedagógico. Isso porque o docente é compreendido como o conhecedor dos 

princípios da disciplina, mediador do diálogo educativo e, assim, deve estar convicto 
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da importância e da possibilidade do aprendizado de um determinado conteúdo por 

todos os seus estudantes. Por isso, cabe ao professor encontrar meios que 

favoreçam o surgimento de condições para que os discentes tornem-se agentes de 

seu próprio aprendizado, articulando a teoria e a prática, evitando a fala e os 

símbolos incompreensíveis, assim como as repetições desnecessárias e 

desmotivadoras. 

Nessa perspectiva, observamos que um dos objetivos do Ensino Médio - EM 

é contribuir para a formação de um cidadão independente, que seja capaz de 

conduzir seu aprendizado em função de suas necessidades específicas. 

 Essa proposta implica que o professor não se restrinja apenas aos níveis de 

codeterminação tema e tópico, mas lhe é dada a possibilidade de agir a partir do 

nível domínio. Todavia, nenhum elemento de ajuda é indicado para que o professor 

possa apropriar-se dessas novas condições. 

 Nesse sentido, os autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio - PCNEM assumem o fato de que, entre os maiores desafios para a 

atualização pretendida no aprendizado de Matemática, Ciência e Tecnologia, no 

Ensino Médio - EM, estão a formação adequada de professores e a elaboração de 

materiais instrucionais apropriados, superando a visão enciclopédica do currículo, 

pois esta dificulta, tanto a organização dos conteúdos escolares, quanto a formação 

dos professores. Além disso, os estudiosos observam que o preparo adequado dos 

professores da área de Matemática deve ser direcionado para a modernidade do 

conhecimento e não para um empobrecimento cognitivo. 

 Além disso, encontramos no documento a afirmação de que é preciso mudar 

convicções equivocadas, as quais são culturalmente difundidas em toda a 

sociedade, e que consideram os estudantes como seres passivos, os professores 

como agentes ativos e a escola sendo simplesmente o cenário do processo de 

ensino, o que corresponde ao ponto de vista disciplinar apresentado em Chevallard 

(2002).  

 Por outro lado, e ao encontro das novas visões, o aprendizado das Ciências e 

da Matemática deve promover competências, como o domínio de conceitos e a 

habilidade de utilizar os ostensivos que lhe são associados de maneira consciente. 

Aqui, fica evidente que o documento promove a passagem do ponto de vista 

disciplinar para o ponto de vista de competência, quando consideramos o nível de 

codeterminação escola, mas não dá indicações precisas de como realizar essa 
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passagem, indicando apenas que é preciso modificar a formação de professores. 

Assim, mais uma vez ressaltamos que essa mudança é feita sem uma discussão 

ampla com os professores e sem seu um preparo adequado. 

 Nas expectativas gerais para o desenvolvimento de Matemática, Ciências e 

Tecnologias apresentadas nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – 

PCNEM (BRASIL 2000), não se encontram os conteúdos a serem trabalhados, pois 

cada escola é responsável pelo seu projeto pedagógico, o que permite que 

professores e educadores sejam responsáveis pelo nível pedagogia.  

 No entanto, para as avaliações institucionais de larga escala que vêm sendo 

aplicadas constantemente, essa democratização da escolha dos conteúdos acaba 

sendo problemática, por criar uma grande diversidade de relações institucionais e 

nos parece que seja em função dessa diversidade que, em 2002, foram lançados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002), nos quais se 

especificam os conteúdos mínimos a serem desenvolvidos nas diferentes séries do 

Ensino Médio - EM.  

 Observamos aqui que a escola, sendo responsável pelo nível pedagogia, é 

capaz de escolher tópicos, temas, setores e domínios de cada disciplina, podendo 

inclusive optar pelo número de aulas de cada tópico, pois o número de aulas da 

disciplina fica sob a responsabilidade do nível escola, sendo assim uma decisão 

política.  

 Para melhor compreender o trabalho a ser desenvolvido por professores e 

estudantes do Ensino Médio - EM em relação à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC 

e de funções, apresentamos, a seguir, uma breve discussão das expectativas 

institucionais para a introdução das noções associadas à NIC e às funções.  

 

4.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO 

MÉDIO - PCN+ 

 

 Apresentamos, brevemente, os objetivos gerais dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio - PCN+ (BRASIL, 2002), considerando apenas o 

volume dedicado às Ciências da Natureza e Matemática. Neste, a finalidade é 

ampliar as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
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Médio - PCNEM (BRASIL, 2000), trazendo elementos de conveniência para o 

professor de cada disciplina na definição de conteúdo e metodologias.  

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002), são 

apresentados os temas estruturados para o ensino de Matemática, o que mostra 

uma distorção com o documento anterior, pois aqui o professor, que tinha 

responsabilidade sobre o nível pedagogia, passa a ser responsável apenas pelo 

desenvolvimento dos tópicos associados aos temas que são sistematizados em três 

eixos. Além disso, o documento explicita as competências desejadas e sua 

respectiva importância científica e cultural. Cada tema estruturador corresponde a 

um campo de interesse em termos de linguagens, conceitos, procedimentos e 

objetos de estudo. 

 Os três grandes eixos são: 

 Álgebra: números e funções 

 Geometria e medidas 

 Análise de dados 

 Ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+, é ressaltada a 

importância das tecnologias, pois segundo o documento, elas devem ser 

consideradas em suas diferentes formas e usos, pois constituem um dos principais 

agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos 

meios de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas. 

 Estudiosos sobre a importância da tecnologia na educação têm mostrado que 

escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são influenciadas, cada vez 

mais, pelos recursos da informática. Nesse cenário, insere-se mais um desafio para 

a escola, ou seja, o de incorporar ao seu trabalho, tradicionalmente apoiado na 

oralidade e na escrita, novas formas de comunicar e conhecer. 

 Por outro lado, também é fato que as calculadoras, computadores e outros 

elementos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas diferentes atividades da 

população. 

 Apesar das propostas dos PCNEM e PCN+ terem sido divulgadas entre 

professor e educadores e agentes do sistema educativo, acreditamos que as 

dificuldades associadas às condições e restrições de sua implementação deram 

origem a um novo documento, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – 

EM, que foram publicadas em 2006. Sobre estas, faremos, na sequência, uma breve 

apresentação. 
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4.4 AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 As orientações curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), além de 

enfatizar alguns itens já estudados do PCNEM (BRASIL, 2000) e no PCN+ (BRASIL, 

2002), têm por finalidade tratar da escolha de conteúdos. Em outras palavras, tratar 

da forma como trabalhar os conteúdos, o projeto pedagógico e a organização 

curricular, ou seja, o nível pedagógico passa a ser um objeto de responsabilidade da 

noosfera disciplinar. 

 Esse documento destaca também o que é esperado dos estudantes no final 

do Ensino Médio - EM, a saber: que eles utilizem a Matemática para resolver 

problemas práticos do cotidiano, modelem fenômenos em outras áreas do 

conhecimento, compreendam que a Matemática é uma Ciência com características 

próprias, organizem os conhecimentos matemáticos via teoremas e demonstrações, 

percebam a Matemática como um conhecimento social e historicamente construído 

e saibam apreciar a importância da Matemática no desenvolvimento científico e 

tecnológico. Em suma, segundo o documento, o conteúdo deve agregar o 

desenvolvimento de habilidades, dando prioridade à qualidade do processo e não à 

quantidade de conteúdos a serem trabalhados. 

 Os conteúdos básicos, que eram divididos em três grandes eixos, passam a 

ser repartidos em quatro blocos, a saber: Números e operações; Funções; 

Geometria; Análise de dados e probabilidade.  

 Sendo nosso objeto de estudo a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e 

funções, nós não encontramos referência específica de trabalho com a noção de 

conjunto, uma vez que o conceito de função deve ser introduzido com uma 

exploração das relações entre duas grandezas diferentes, seguido da definição das 

funções numéricas e suas representações por meio de fórmulas e gráficos, ou seja, 

as funções são definidas enquanto covariação de grandezas e não é proposta sua 

definição enquanto relação entre conjuntos. 

 Após essa breve análise das propostas para o Ensino Médio – EM, 

consideramos as orientações da área de Computação e Informática analisadas aqui 

por meio do documento da Association for Computing Machinery – ACM (ESTADOS 

UNIDOS, 2013), do documento da Sociedade Brasileita de Computação - SBC 
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(BRASIL, 2011) e das indicações do Ministério da Educação e Cultura MEC 

(BRASIL, 2011).   

 

4.5 ORIENTAÇÕES DOS ESPECIALISTAS DA ÁREA DE 

COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA VIA DOCUMENTOS DO MEC DA 

ACM E DA SBM  

 

Antes de focarmos nos planos de ensino das universidades, vamos analisar, 

na grade curricular proposta pela Association for Computing Machinery – ACM, as 

indicações sobre os domínios da Matemática que são considerados como 

conhecimentos a serem trabalhados com os estudantes do Ensino Superior -  ES 

dos cursos de Computação e Informática, pois essa grade é utilizada como 

referência na construção da grade proposta pela Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC e da grade curricular e padrão para todos os cursos de 

Computação e Informática indicada pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

Esse material está disponível na Internet. 

 Iniciamos apresentando uma breve descrição da proposta da Association for 

Computing Machinery - ACM.  

 

ANÁLISE DO DOCUMENTO DA ASSOCIATION FOR COMPUTING 

MACHINERY – ACM 

 

Conforme a Association for Computing Machinery - ACM (ESTADOS 

UNIDOS, 2013), as Estruturas Discretas - DS são conceitos fundamentais para a 

ciência da computação e incluem material importante de áreas como a teoria dos 

conjuntos, lógica, teoria dos grafos e teoria da probabilidade. 

No documento são apresentados conceitos específicos de Teoria dos 

Conjuntos e Funções que são necessários para os estudantes de Computação e 

Informática, a saber:  
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QUADRO 2: DISCIPLINAS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA - ACM. 
Teoria de Conjuntos 

1 - Diagrama de Venn 

2 - União, Intersecção e Complementar 

3 - Produto Cartesiano 

4 - Cardinalidade de Conjuntos Finitos 

Funções 

1 - Sobrejetora, Injetora e Bijetora 

2 – Inversas 

3 – Composição 

FONTE:  Association for Computing Machinery - ACM (ESTADOS UNIDOS, 2013) 
 

Constatamos que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, em sintonia com os 

conceitos de Funções, é considerada fundamental para os cursos de Computação e 

Informática. Ressaltamos ainda que o ostensivo de representação diagrama de 

Venn é apresentado explicitamente na grade de conteúdos e que as noções de 

conjunto correspondem apenas às operações e relações, o que indica uma proposta 

de revisita aos conceitos associados à Noção Intuitiva de Conjuntos, mesmo se o 

documento trata como teoria dos conjuntos.   

Assim, analisando o quadro 2 acima, podemos inferir que as noções 

indicadas são aquelas que precisam ser revisitadas e articuladas por meio de 

exemplos com aplicações de computação e informática, enquanto a noção de 

função como relação entre conjuntos é supostamente disponível, mas as 

propriedades injetora, sobrejetora e bijetora, assim como as noções de função 

composta e inversa são consideradas como conhecimentos a serem revisitados e 

articulados com aplicações de computação e informática. 

Na sequência, analisamos o documento da Sociedade Brasileira de 

Computação - SBC (BRASIL, 2011), que segue as orientações da Association for 

Computing Machinery – ACM. 

 

ANÁLISE DO DOCUMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

COMPUTAÇÃO – SBC 

 

O documento da Sociedade Brasileira de Computação - SBC (BRASIL, 2011) 

foi elaborado pelos grupos de trabalho da Diretoria de Educação dessa sociedade, 

ou seja, especialistas da área, encarregados de construir uma proposta de currículo 

de referência para os cursos de graduação na área de Computação e Informática. 

Trata-se de um documento elaborado por membros da sociedade e amplamente 
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discutido na Assembleia Geral da sociedade, em agosto de 2003, em Campinas, ou 

seja, o documento foi criado por um grupo que representa a noosfera disciplinar, 

mas na sequência foi referendado por vários especialistas da área.  

Nesse documento, é explicitado que seu objetivo é servir de referência, em 

sintonia com as Diretrizes Curriculares para a Área de Computação e Informática, 

para a criação de currículos para os cursos na área de computação, tanto para 

cursos que tenham a computação como atividade-fim, como para cursos que 

tenham a computação como atividade-meio. 

As matérias da área de Computação estão organizadas em três núcleos:  

• Fundamentos da Computação, que compreendem o núcleo de matérias que 

envolvem a parte científica e as técnicas fundamentais à formação sólida dos 

egressos dos diversos cursos de computação;  

• Tecnologia da Computação, que constitui o núcleo de matérias que 

representam um conjunto de conhecimentos agregados e consolidados que 

capacitam o aluno para a elaboração de solução de problemas nos diversos 

domínios de aplicação; e  

• Sistemas de Informação, que formam o núcleo de matérias que capacitam o 

aluno a utilizar os recursos de Tecnologia de Informação na solução de problemas 

de setores produtivos da sociedade.  

Matérias de outras áreas estão organizadas em três núcleos:  

• Matemática, que propicia a capacidade de abstração, de modelagem e de 

raciocínio lógico, constituindo a base para várias matérias da área de Computação;  

• Ciências da Natureza, que desenvolvem no aluno a habilidade para 

aplicação do método científico; e  

• Contexto Social e Profissional, que fornece o conhecimento sociocultural e 

organizacional, propiciando uma visão humanística das questões sociais e 

profissionais, em consonância com os princípios da ética em computação.  

No Anexo 4, é apresentada a relação completa com as matérias do currículo 

de referência que compõem os cursos de Computação e de Informática; dessa 

relação, selecionamos as disciplinas que estão associadas à nossa pesquisa, 

conforme quadro 3 que segue. 
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QUADRO 3: DISCIPLINAS ASSOCIADAS À PESQUISA - SBC 
1 - Matemática - M 

F10 - Teoria de Grafos 

M1 - Álgebra Linear 

M2 - Análise Combinatória 

M3 - Cálculo Diferencial e Integral 

M4 - Geometria Analítica 

M5 - Lógica Matemática 

M6 - Matemática Discreta 

FONTE: Sociedade Brasileira de Computação - SBC (BRASIL, 2011). 
 

Verificamos que Matemática Discreta está associada aos nossos objetos 

matemáticos de pesquisa e, para essa disciplina, é proposto o estudo dos seguintes 

conteúdos. 

QUADRO 4: DISCIPLINAS ASSOCIADAS À MATEMÁTICA DISCRETA - SBC 
Conjuntos 

Funções 

Relações sobre conjuntos: Relações de equivalência e ordem 

Indução matemática 

Sistemas algébricos 

Lógica e circuitos lógicos: Linguagens simbólicas, Tabelas-verdade, Equivalência lógica, Funções 
Booleanas e Diagramas de Karnaugh 

Monoides 

Grupos 

Anéis 

Teoria dos códigos: Canal Binário, simétrico, código de blocos, matrizes geradoras e verificadoras, 
códigos de grupo e códigos de Hamming. 

Teoria dos domínios: Ordens parciais completas, continuidade, ponto fixo, domínios e espaço das 
funções 

FONTE: Sociedade Brasileira de Computação - SBC (BRASIL, 2011). 
 

Vale assinalar que o estudo da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das 

funções é indicado para ser revisitado, mas fica a cargo dos professores de cada 

curso a escolha dos tópicos e temas importantes e que podem ser articulados e 

aplicados nas outras disciplinas que compõem o curso. Observamos aqui que essa 

articulação e a aplicação só são possíveis se o professor tiver uma visão ampla do 

curso e, além disso, dispuser de tempo específico para discutir e implementar 

projetos em conjunto com os professores de outras disciplinas.  

Dessa forma, no documento da Sociedade Brasileira de Computação - SBC 

(BRASIL, 2011), consta a relação dos Conteúdos Curriculares de Formação 

Tecnológica e Básica para todos os Cursos de Bacharelado e de Licenciatura em 

Computação e Informática.  

Nesse documento, afirma-se que esses cursos devem escolher e trabalhar 

conteúdos tecnológicos de forma abrangente ou aprofundada coerentemente com o 
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perfil, as competências e as habilidades especificadas pelas instituições para os 

egressos. Os cursos devem também escolher e trabalhar um conjunto de conteúdos 

básicos que suportem a formação tecnológica, coerentemente com a abrangência e 

profundidade com que cada conteúdo tecnológico deve ser trabalhado. As 

disciplinas tecnológicas e básicas são elencadas no anexo 4 e aqui consideramos 

apenas as que se articulam com Banco de Dados - DB, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL, conforme quadro 5 que segue. 

QUADRO 5: CONTEÚDOS CURRICULARES DA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA – 
SBC. 

CONTEÚDO 

Sistemas Operacionais 

Compiladores 

Engenharia de Software 

Interação Humano-Computador 

Redes de Computadores 

Sistema de Tempo Real 

Inteligência Computacional 

Processamento de Imagens 

Banco de Dados 

Dependabilidade 

Segurança 

Multimídia 

Sistemas Embarcados 

Processamento Paralelo 

Processamento Distribuído 

Novos Paradigmas de Computação 

Matemática Discreta 

Estruturas Algébricas 

Teoria dos Grafos 

Pesquisa Operacional e Otimização 

Teoria da Computação 

Lógica 

Algoritmos e Complexidade 

Abstração e Estrutura de Dados 

Fundamentos de Linguagens (Sintaxe, Semântica e Modelos) 

Programação 

Modelagem Computacional 

Métodos Formais 

Análise 

Especificação 

Verificação e Testes de Sistemas 

Arquitetura e Organização de Computadores 

FONTE: Sociedade Brasileira de Computação - SBC (BRASIL, 2011). 
 

 Nota-se que as disciplinas propostas são praticamente as mesmas indicadas 

pela Association for Computing Machinery - ACM (ESTADOS UNIDOS, 2013). 

Dessa forma, observamos que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções é 

considerada conhecimento retrospectivo já estudado, mas que precisa ser revisitado 

de forma articulada por meio de exemplos que comprovem serem esses 
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conhecimentos a base para a construção dos novos conhecimentos associados à 

área de Computação e de Informática.  

 Na sequência, apresentamos uma breve descrição da proposta do Ministério 

da Educação e Cultura – MEC, destacando as disciplinas de Matemática que 

utilizam nossos objetos de estudo como conhecimentos retrospectivos a serem 

articulados e aplicados com as disciplinas de Computação e Informática. 

 

ANÁLISE DO DOCUMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA – MEC 

 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura – MEC (BRASIL, 2011), as 

disciplinas tecnológicas e básicas comuns a todos os cursos da área de computação 

e informática são as que estão relacionados no anexo 5. Aqui apresentamos apenas 

as disciplinas que se referem aos conceitos matemáticos a serem introduzidos ou 

revisitados e aquelas que servem de apoio para a disciplina de Banco de Dados - 

BD, conforme quadro 6 que segue:  

QUADRO 6: DISCIPLINAS DE APOIO PARA BANCO DE DADOS - MEC 
Matemática discreta 

Estruturas algébricas 

Teoria dos grafos 

Lógica 

Matemática do Contínuo - Cálculo, Álgebra Linear, Equações Diferenciais, Geometria Analítica 

Matemática Aplicada - Séries e Transformadas 

Análise Combinatória 

Probabilidade e Estatística 

FONTE:  Ministério da Educação e Cultura – MEC (BRASIL, 2011). 
 

Dentre as disciplinas acima, relacionadas à Matemática, que fazem parte do 

conjunto de disciplinas propostas pelo MEC (BRASIL, 2011), Matemática Discreta, 

Estruturas Algébricas, Teoria dos Grafos e Lógica são as que estão associadas ao 

nosso objeto matemático de pesquisa e, para essas disciplinas, observamos que a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, a noção de relações entre conjuntos e a noção 

de função enquanto relação entre conjuntos são consideradas como conhecimentos 

retrospectivos disponíveis.  

É importante pontuar que a escolha das disciplinas que irão compor a grade 

curricular dos cursos fica a critério do grupo de professores do curso para as 

diferentes instituições.  
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Merece destaque também o fato de que, segundo as orientações do 

documento do Ministério da Educação, a grade curricular deve ser construída após 

ampla discussão entre os professores do curso. Aqui ressaltamos a importância de 

que o professor, ao participar do nível de codeterminação pedagogia, torna-se 

responsável pela articulação da sua disciplina com as outras disciplinas do curso, 

podendo inclusive propor a carga horária da sua disciplina, que é indicada a partir da 

discussão com os outros professores. Esse trabalho conjunto proporciona melhor 

integração das disciplinas e possibilita a construção de projetos de estudo 

interdisciplinares.  

 Após essa breve análise das Orientações Curriculares para o Ensino Médio – 

EM e das orientações específicas da área de Computação e Informática, 

apresentamos as grades curriculares de três universidades privadas, nas quais foi 

possível localizar os planos de ensino das disciplinas de Banco de Dados - BD e 

Álgebra Relacional - AR na Internet. Analisamos as expectativas específicas dessas 

disciplinas e se existe alguma referência sobre a noção intuitiva de conjuntos e o 

estudo das funções.  

 

4.6 GRADES CURRICULARES DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO - TI  

 

 Analisamos os Planos de Ensino de três universidades privadas que oferecem 

cursos de Tecnologia em Informação. Por meio dessa análise, pudemos verificar de 

quais conhecimentos retrospectivos os estudantes necessitam quando iniciam um 

curso de Tecnologia da Informação - TI, bem como o que é considerado como 

conhecido, desconhecido ou precisando ser reforçado por meio de um recurso 

pedagógico, no nosso caso, a utilização do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica 

– STIPL, com o respaldo da teoria de Vygotsky (1998).  

Assim, investigamos se existe uma preocupação em revisitar a Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, 

assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função 

enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora 

para as funções e seus ostensivos de representação ou se esses conhecimentos 
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são supostamente disponíveis, o que pode ser considerado como uma expectativa 

de trabalho independente dos estudantes. 

 Em outras palavras, significa que, mesmo que alguns desses conhecimentos 

não tenham sido desenvolvidos de forma satisfatória, o estudante que não 

desenvolveu sua independência poderá apropriar-se deles por meio de um trabalho 

individual, no qual organiza suas próprias estratégias e seus métodos de estudo, 

valendo-se da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, sem com isso excluir a 

mediação com o outro, o STI, o professor e etc. 

Para cumprir os objetivos traçados, escolhemos inicialmente descrever os 

planos de ensino e conteúdos propostos, pois estes norteiam a abordagem das 

disciplinas dos cursos.  

Ressaltamos ainda que a escolha de analisar o processo de ensino- 

aprendizagem ou de estudo e ajuda ao estudo por meio dos planos de ensino deve-

se ao fato de que esses planos de ensino fazem parte do nível pedagogia e, em 

geral, são elaborados pela noosfera disciplinar, que deve conhecer os documentos 

da área acima tratados para sua elaboração.  

 Em geral, os currículos devem assegurar o desenvolvimento de conteúdos 

dos diversos domínios do conhecimento profissional de um tecnólogo em 

Informática. Desse modo, as disciplinas comuns a todos os cursos de Tecnologia da 

Informação devem abranger Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR, além 

de Algoritmos, Linguagem de Programação e Análise de Sistemas.  

 Chamamos a atenção para o fato de que os conhecimentos matemáticos 

presentes na Educação Básica - EB também são considerados nas áreas afins, pois 

esses conhecimentos são fontes originárias de problemas e campos de aplicação 

das teorias matemáticas. 

 Na sequência, apresentamos o estudo do trabalho esperado de professores e 

estudantes do Ensino Superior - ES, via planos de ensino, conforme quadros que 

seguem.  

Identificamos as necessidades para que os estudantes tenham sucesso em 

seu desenvolvimento pessoal no que se refere aos conceitos de Banco de Dados - 

BD e Álgebra Relacional - AR dos cursos de Tecnologia da Informação - TI, quando 

se considera a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções.  
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Iniciamos apresentando a análise do plano de ensino das Faculdades 

Metropolitanas Unidas - FMU, a partir do Currículo do Curso de Tecnologia de 

Desenvolvimento de Sistemas de 2013, conforme quadro 2 abaixo.  

QUADRO 7: GRADE CURRICULAR DA FMU. 

SEMESTRE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1 COMUNICAÇÃO APLICADA 80 

1 INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 80 

1 MATEMÁTICA APLICADA 80 

1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80 

1 SISTEMAS OPERACIONAIS 80 

1 PROJETO INTEGRADO I 80 

2 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 80 

2 FUNDAMENTOS DE REDES 80 

2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 80 

2 INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS 80 

2 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 80 

2 PROJETO INTEGRADO II 80 

3 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 80 

3 APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS 80 

3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 80 

3 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 80 

3 MODELAGEM DE SISTEMAS 80 

3 PROJETO INTEGRADO III 80 

4 DISCIPLINA OPTATIVA – LIBRAS 80 

4 APLICAÇÕES PARA WEB 80 

4 ESTRUTURAS DE DADOS AVANÇADAS 80 

4 QUALIDADE DE SOFTWARE 80 

4 SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS 80 

4 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS - CLUSTERS 80 

4 PROJETO INTEGRADO IV 80 

5 EMPREENDEDORISMO 80 

5 GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 80 

5 GESTÃO EMPRESARIAL COM ERP 80 

5 DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL 80 

5 REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS 80 

5 PROJETO INTEGRADO V 80 

FONTE: FMU, 2013. 
 

 Verificamos que várias disciplinas necessitam dos conceitos iniciais da Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC e funções, em particular, aquelas que estão vinculadas 

a Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional – AR. Podemos assim afirmar que 

essa noção é considerada um conhecimento retrospectivo disponível, podendo ser 

revisitada na disciplina de Matemática Aplicada.   

 Ressaltamos aqui que, no plano de ensino da disciplina de Matemática 

Aplicada, não aparece explicitamente o tema operações com conjuntos, portanto, 

trata-se de um conhecimento retrospectivo considerado disponível para os 

estudantes dessa disciplina. Assim, o conhecimento das operações de reunião e 

intersecção de conjuntos e seus ostensivos de representação deve fazer parte do 
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conhecimento retrospectivo necessário à criação da Zona de Desenvolvimento 

Proximal – ZDP dos estudantes, quando se introduzem, por exemplo, os comandos 

de banco de dados: SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE.   

Além disso, na disciplina de Matemática Aplicada, notamos que a proposta é 

revisitar as noções de função para introduzir, a seguir, os conceitos de limite, 

derivada, pois os conceitos abordados são introdução ao Cálculo 1 e 2, aplicações 

de derivadas, problemas de máximos e mínimos, finalizando com integração e 

aplicações com funções de uma variável. Assim, essa disciplina não é entendida 

como um conhecimento retrospectivo para as disciplinas consideradas, que 

envolvem conhecimentos da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções, mas 

é importante observar que a definição moderna de função depende da definição de 

conjuntos, em particular, quando se consideram as funções injetoras, sobrejetoras e 

bijetoras e as funções compostas e inversas, que fazem parte da proposta da ACM e 

da SBM, assim como das orientações emanadas pelo MEC.  

Para os estudantes desse curso, situa-se no âmbito das disciplinas de Banco 

de Dados a tarefa de revisitar e articular os conhecimentos associados à Noção 

Intuitiva de Conjuntos e de funções.   

 Como para a disciplina de Banco de Dados, são indicados na bibliografia os 

livros de Projeto de Banco de Dados - Uma Visão Prática de Machado e Abreu 

(2009), Sistema de Banco de Dados, de Elmasri e Navathe (2011), e por fim, o livro 

de Fundamentos de Banco de Dados: Modelagem, Projeto e SQL de Guimarães 

(2008), que são obras em que a noção intuitiva de conjuntos é considerada como 

um conhecimento retrospectivo disponível, o professor é quem deve incumbir-se de 

encontrar o melhor meio de trabalhar a articulação acima referida.  

 As disciplinas Introdução a Banco de Dados, Aplicação de Banco de Dados e 

Modelagem de Banco de Dados podem estar revisitando a Noção Intuitiva de 

Conjuntos - NIC e de funções, ou propondo aos estudantes que utilizem as obras 

analisadas neste trabalho para o desenvolvimento de situações contextualizadas e, 

assim, o professor pode aproveitar alguns exemplos para a articulação de 

conhecimentos retrospectivos com os novos conhecimentos.  

 Para as disciplinas acima, os livros articulam os conhecimentos da Noção 

Intuitiva de Conjuntos e de funções explicitamente com os novos conhecimentos de 

Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR, ou seja, esses autores consideram 

a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções como um conhecimento 
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retrospectivo que deve ser revisitado com os estudantes de maneira articulada para 

que eles criem as imagens mentais necessárias para o desenvolvimento dos novos 

conhecimentos.  

Aqui, para o caso dos estudantes que não dispõem desses conhecimentos 

retrospectivos, consideramos que o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - 

STIPL parece ser um instrumento adequado de ajuda ao estudo.  

 Na disciplina “Introdução a algoritmos e lógica de programação”, seria 

possível também a articulação da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções 

com as noções de Lógica proposicional. Mas, para esse curso, vale destacar que a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções é considerada como 

conhecimentos retrospectivos disponíveis e cabe ao professor identificar esses 

conhecimentos e propor ajudas ao estudo, quando necessário.   

 A outra instituição pesquisada foi a Universidade MACKENZIE, a qual 

apresenta as disciplinas de Banco de Dados I e II, Estrutura de Dados e Tecnologia 

Web I e II, no conteúdo programático, englobando a Noção Intuitiva de Conjunto – 

NIC e de funções, Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - AR.

 Constatamos que, tanto a FMU como o MACKENZIE, trabalham com os 

mesmos conceitos nos cursos direcionados à Tecnologia da Informação - TI, e 

podem mobilizar também a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções em 

suas propostas de ensino.  

 No quadro a seguir, é possível identificar as disciplinas e em que etapas são 

ministradas, e isso nos permite compreender as necessidades da Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC e de funções para os estudantes que iniciam o curso de Informática 

dessa instituição. 
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QUADRO 8: GRADE CURRICULAR DA UNIVERSIDADE MACKENZIE. 

ETAPA DISCIPLINA 

1 FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS 

1 COMPUTAÇÃO APLICADA 

1 ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

1 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

1 SISTEMAS OPERACIONAIS 

1 TECNOLOGIA WEB I 

1 ÉTICA E CIDADANIA I 

1 INGLÊS TÉCNICO I 

2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

2 TECNOLOGIA WEB II 

2 ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO 

2 DESENVOLVIMENTO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

2 ÉTICA E CIDADANIA II 

2 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

2 MATEMÁTICA APLICADA I 

3 BANCO DE DADOS I 

3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 

3 ESTRUTURA DE DADOS 

3 ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO II 

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE I 

3 INGLÊS TÉCNICO III 

3 MATEMÁTICA APLICADA II 

4 BANCO DE DADOS II 

4 SISTEMAS OPERACIONAIS 

4 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III 

4 ENGENHARIA DE SOFTWARE II 

4 GESTÃO DE PROJETOS 

4 INGLÊS TÉCNICO IV 

4 ESTATÍSTICA APLICADA 

5 INFRAESTRUTURA PARA TI 

5 REDES DE COMPUTADORES 

5 TECNOLOGIAS DE SISTEMAS LEGADOS 

5 TECNOLOGIAS ATUAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

5 MODELAGEM DE NEGÓCIOS 

5 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

5 GOVERNANÇA DE TI 

5 PROJETO FINAL INTEGRADO 

FONTE: MACKENZIE, 2013. 

 Ressaltamos aqui que as disciplinas citadas anteriormente poderiam estar 

repassando a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções de forma articulada 

com os novos conhecimentos a serem desenvolvidos no curso.  

Os livros indicados para a disciplina de Banco de Dados são: Introdução a 

Sistemas de Banco de Dados Date (2000); o livro Sistema de Banco de Dados, de 

Elmasri e Navathe (2011); por fim, o livro Sistema de Banco de Dados de Guimarães 

(2006) . Da mesma maneira que a bibliografia adotada pela a FMU, essas obras 

indicam que a Noção Intuitiva de Conjuntos e de funções é considerada como 

conhecimento retrospectivo disponível. 
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Encontramos duas disciplinas direcionadas ao estudo de Matemática, 

denominadas Matemática Aplicada I e Matemática Aplicada II, que, segundo nossa 

pesquisa, correspondem aos conceitos de Matemática na transição entre o Ensino 

Médio - EM e o Ensino Superior – ES, que são revisitados no Ensino Superior - ES. 

Assim, temos que os conceitos de Limites e derivadas, aplicações de limites e 

derivadas são ministrados na disciplina Matemática Aplicada I, além disso, 

destacamos que também aqui existe a proposta de revisitar a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC e de  funções para introduzir os conceitos citados anteriormente. 

Nesse sentido, essas disciplinas matemáticas têm pouca articulação com as 

disciplinas de Computação e Informática consideradas na pesquisa, pois o trabalho 

com a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções está associado à definição 

de função como relação entre conjuntos numéricos.  

Para a disciplina Introdução à programação, também no MACKENZIE, é 

indicada a articulação da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções com as 

noções de Lógica proposicional. Mais uma vez, a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC 

e de funções é considerada como um conhecimento retrospectivo disponível, 

cabendo assim ao professor identificar esse conhecimento e propor ajudas ao 

estudo quando necessário, pois temos no plano de ensino dessa disciplina, 

principalmente, os conceitos de lógica de programação, fluxogramas, algoritmos e 

programação estrutura.   

 A terceira instituição pesquisada foi a Universidade Paulista – UNIP, quanto 

ao currículo do curso de Tecnologia em Informática, de acordo com o quadro 4 que 

segue. 

 Verificamos, mais uma vez, que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de 

funções é trabalhada na disciplina de Banco de Dados, e novamente, o conteúdo 

engloba Banco de Dados - DB, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL. No plano 

de ensino das disciplinas, não consta a bibliografia. 
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QUADRO 9: GRADE CURRICULAR DA UNIP. 

DISCIPLINA 

Análise de Sistemas Orientada a Objetos 

Atividades Complementares 

Banco de Dados 

Comunicação Aplicada 

Desenvolvimento de Software para Internet 

Desenvolvimento Sustentável 

Economia e Mercado 

Educação Ambiental (Optativa) 

Empreendedorismo 

Engenharia de Software I 

Engenharia de Software II 

Estatística 

Estudos Disciplinares 

Ética e Legislação Profissional 

Fundamentos de Redes de Dados e Comunicação 

Fundamentos de Sistemas Operacionais 

Gerenciamento de Projetos de Software 

Gestão da Qualidade 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos 

Linguagem e Técnicas de Programação 

Lógica 

Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 

Matemática para Computação 

Metodologia Científica 

Organização de Computadores 

Princípios de Sistemas de Informação 

Programação Orientada a Objetos I 

Programação Orientada a Objetos II 

Projeto de Interface com o Usuário 

Projeto de Sistemas Orientado a Objetos 

Projeto Integrado Multidisciplinar I 

Projeto Integrado Multidisciplinar II 

 Projeto Integrado Multidisciplinar III 

 Projeto Integrado Multidisciplinar IV 

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) 

Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos 

FONTE: UNIP, 2013. 

 

 Foi possível perceber que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de função 

serve de apoio para todas as disciplinas voltadas a Banco de Dados - BD, Álgebra 

Relacional - AR e Linguagem SQL, ficando assim a cargo do professor de Banco de 

Dados e disciplinas afins a articulação dos conhecimentos retrospectivos associados 

a elas. 

 Destaca-se ainda que em Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL, é possível utilizar as obras analisadas neste trabalho como 

referência para o desenvolvimento de situações contextualizadas no campo da 

Computação e Informática que, em geral, exigem o nível disponível. 



106 
 

 

Para a UNIP, a disciplina de Matemática é denominada “Matemática para 

Computação”, na qual se propõe a abordagem dos conceitos de Matemática do 

contínuo; assim é indicado o estudo dos conceitos de Funções e Limites, entre 

outros conceitos complementares destes, ou seja, não se revisita a Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC e de funções.    

Na disciplina de Lógica, assim como na FMU e MACKENZIE, é indicada a 

articulação da Noção Intuitiva de Conjuntos NIC e de funções com as noções de 

Lógica proposicional. Como essas noções não são indicadas explicitamente na 

grade, podemos considerá-las como conhecimentos retrospectivos disponíveis, mais 

uma vez ressaltando que compete ao professor identificar esse conhecimento e 

propor ajudas ao estudo, quando necessário.   

Deve-se considerar a necessidade de trabalho articulado entre os 

conhecimentos desenvolvidos nos Ensino Fundamental anos Finais e Médio e os 

novos conhecimentos a serem introduzidos nas disciplinas de Banco de Dados - BD, 

Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL. Na sequência, apresentaremos uma 

rápida discussão sobre as análises realizadas. 

 

4.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 A análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - 

PCNEM (BRASIL, 1998) mostra o abandono da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções 

de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções por parte 

da noosfera disciplinar, mas sabe-se que ainda existem alguns professores que 

mantêm esse domínio para o desenvolvimento de suas aulas de Matemática.  

 Nesse documento, é enfatizada a necessidade de cursos para preparar os 

professores para a implementação da proposta que, segundo nossa análise, 

considera a escola sob o ponto de vista de competências, definido por Chevallard 

(2002). Assim, estamos de acordo que é preciso preparar os professores para a 

passagem do trabalho da escola associado a um ponto de vista disciplinar para o 

ponto de vista de competências; não basta construir documentos e esperar que a 

partir deles aconteça essa grande mudança. 
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 Os documentos do Ensino Médio – EM parecem revelar a mesma dificuldade 

acima exposta, ou seja, coloca em evidência as dificuldades dos professores de se 

responsabilizarem pelo nível pedagogia, ficando esses presos aos níveis tema e 

tópicos, o que dificulta um trabalho articulado com os diferentes conceitos 

matemáticos que envolvem as diferentes séries/anos dos ensinos fundamental e 

médio.  

 Quanto à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções enquanto relação 

entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, 

não são dadas orientações a respeito, mas não existe observação contrária como no 

caso do Ensino Fundamental anos Finais - EFF.  

 Dentre os cursos pesquisados, todos abordam inicialmente Banco de Dados - 

BD para ser a base para as demais disciplinas voltadas a dados, principalmente a 

Linguagem SQL. Mesmo havendo disciplinas que poderiam revisitar a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções, nessas não é indicada a possibilidade de 

utilizar Banco de Dados BD e Álgebra Relacional - AR como exemplos de aplicação 

desse conhecimento matemático.  

 Em geral, nas disciplinas de Matemática das instituições analisadas são 

encontradas apenas indicações de trabalho com a Matemática do Contínuo, o que é 

uma escolha da instituição, uma vez que os documentos da área e as orientações 

do MEC dão espaço para a abordagem de Matemática Discreta e Estruturas 

Algébricas. 

 Nas disciplinas de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL, que são ministradas nos cursos pesquisados, onde enfatizamos a 

necessidade de reforçar os conceitos adquiridos no Ensino Fundamental anos 

Finais- EFF e Ensino Médio - EM, o programa da disciplina permite uma revisita à 

Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC e de funções, em particular, na articulação dos 

ostensivos de representação gráfica, diagrama de Venn e tabela, que serão 

aplicados posteriormente no desenvolvimento de sistemas, que são importantes 

para todos os cursos de Computação e Informática.  

 Diante das considerações traçadas, observamos que, no Ensino Superior - 

ES, podemos pensar em revisitar a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de 

funções, mas, em geral, esses conhecimentos são supostos como conhecimentos 

retrospectivos disponíveis para os estudantes do Ensino Superior - ES, o que pode 

levar a um desinteresse pelo curso em função das dificuldades encontradas pelos 



108 
 

 

estudantes, em particular, para aqueles que nunca tiveram um primeiro encontro 

com essas noções.   

 Logo, podemos considerar que, no Ensino Superior - ES, fica como 

incumbência do professor identificar as dificuldades de seus estudantes em relação 

à Noção Intuitiva de Conjuntos e de funções e revisitá-las, quando julgar necessário. 

 Outra possibilidade visualizada é deixar a cargo dos estudantes o 

desenvolvimento desse trabalho. Consideramos que, em geral, os professores 

podem, durante a introdução de novos conhecimentos, tratar de forma 

contextualizada as necessidades sobre Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e de 

funções. Aqui, o contextualizado podendo estar associado à disciplina de Banco de 

Dados.  

 Concluída a análise das relações institucionais esperadas sobre a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC e de funções, apresentamos, a seguir, a análise das 

relações institucionais existentes via análise de livros didáticos para os Ensinos 

Fundamental anos Finais e Médio.   
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5 - ANÁLISE DAS EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS PARA O 

ENSINO DA NOÇÃO INTUITIVA DE CONJUNTOS COM BASE EM 

LIVRO DIDÁTICO 

 

Para analisar as expectativas institucionais para o ensino e aprendizagem da 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das noções associadas às funções, optamos 

por estudar os livros didáticos que contêm capítulos destinados à introdução da 

noção de conjunto e de conjuntos numéricos para a Educação Básica - EB, isto é, o 

Ensino Fundamental anos Finais – EFF e Ensino Médio - EM, pois esses livros dão 

uma visão dessa abordagem em tais ensinos e, em geral, após introduzir a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, inserem a noção de função enquanto relação entre 

conjuntos.  

Observamos aqui que, segundo Tardif (2002), os professores trabalham com 

os programas e livros didáticos que correspondem às fontes sociais de aquisição de 

seus saberes profissionais. Em relação aos programas, Gauthier et al. (2006) 

esclarecem que, apesar de os professores não exercerem influência sobre a criação 

dos programas escolares, o conhecimento a respeito deles também faz parte dos 

seus saberes. Na constituição dos programas, os conhecimentos e saberes 

produzidos e legitimados socialmente devem ser selecionados e transformados em 

conhecimentos escolares. Essa transformação é realizada por instâncias 

administrativas superiores ou ainda por especialistas nas diversas áreas de 

conhecimento, isto é, conforme Chevallard (2002, 2007), esses programas 

encontram-se no nível sociedade e, em geral, são de responsabilidade política 

assessorada pela noosfera disciplinar.  

Os programas são implementados, posteriormente, por meio de diretrizes 

oficiais e, ainda, pelos livros e materiais didáticos produzidos tendo como base 

essas diretrizes. Reside nesse aspecto a necessidade de os professores terem um 

conhecimento mínimo a respeito dos programas de ensino. 

Dessa forma, se nos referirmos à Teoria Antropológica do Didático - TAD de 

Chevallard (2002), a análise das expectativas institucionais por meio do estudo da 

forma como um saber matemático desenvolvida no livro didático pode auxiliar–nos 

na identificação das relações institucionais existentes. No caso dos livros brasileiros, 

que são avaliados e distribuídos pelo Ministério da Educação em escala nacional, 
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podemos considerá-los como um instrumento institucional com repercussão em nível 

nacional, refletindo assim as possibilidades de trabalho dos professores. Mas é 

importante lembrar que muitas outras relações institucionais poderiam ser 

consideradas em função do trabalho individual de cada escola e, mais 

especificamente, de cada professor. 

Assim, existem outras formas de análise dessa relação, porém, tendo em 

vista a dificuldade de reunir documentos individuais dos professores ou de 

frequentar certo número de aulas de vários professores, optamos por analisar livros 

didáticos considerados por Tardif (2002) como de grande importância para o 

processo de aprendizagem.  

Buscamos identificar em quais dos ensinos acima indicados a Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, os conjuntos numéricos e as noções associadas às funções são 

abordados, visto que, para a utilização posterior, já no Ensino Superior - ES, em 

Cursos de Tecnologia da Informação – TI, e em especial nas disciplinas de Álgebra 

Relacional - AR, Banco de Dados - BD e Linguagem SQL, a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 

como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções são de fundamental importância para o desenvolvimento do conteúdo 

desenvolvido no Ensino Superior - ES. Consideramos esses conhecimentos 

retrospectivos como constituintes da base para a Zona de Desenvolvimento 

Proximal - ZDP, à luz da noção introduzida por Vygotsky (1988). 

Os livros didáticos analisados foram aqueles que estão indicados no 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, Brasil (2012) para o Ensino 

Fundamental anos Finais - EFF e Brasil (2012) para o Ensino Médio - EM.  A 

seleção desses livros foi feita em função da possibilidade de análise de um mesmo 

autor para as obras do Ensino Fundamental anos Finais - EFF e do Ensino Médio - 

EM. Além destes, analisamos todas as obras indicadas no PNLD do Ensino Médio – 

EM para 2012 e selecionamos a obra de Machado (1996) para o Ensino Médio – 

EM, pois essa última apresenta nosso objeto de estudo para um momento anterior à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Brasil (1996), a introdução dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Brasil (1997) e a 

introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Brasil (2000).  
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A opção por analisar um livro anterior está associada às mudanças 

institucionais indicadas na Lei de Diretrizes e Bases, Lei n° 9394/96, e deve-se ao 

fato de que nosso objeto de estudo deixa de ser trabalhado no Ensino Fundamental 

anos Finais – EFF. Para o Ensino Médio – EM, são dadas algumas orientações que 

possibilitam a alguns autores não introduzi-lo nessa etapa escolar, deixando esse 

trabalho para o Ensino Superior – ES, como é o caso do livro de Stocco e Diniz 

(2010).  

Analisa-se assim um total de oito obras que serão apresentadas em ordem 

crescente em relação ao ano do ensino, ou seja, do Fundamental anos finais, 5ª, 6ª, 

7ª e 8ª séries ou 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Médio, I, II e III, e a obra de Machado 

(1986) conforme o quadro abaixo. 

QUADRO 10: LISTA DOS LIVROS ANALISADOS. 

Livro Ano 

Tudo é Matemática 
Dante, 5ª série/6°ano - Vol. 1 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Tudo é Matemática 
Dante, 6ª série/7°ano - Vol. 2 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Tudo é Matemática 
Dante, 7ª série/8°ano. Vol. 3 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Tudo é Matemática 
Dante, 8ª série/9°ano. Vol. 4 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Matemática 
Dante, 1° ano. Vol. 5 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Matemática 
Dante, 2º ano. Vol. 6 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Matemática 
Dante, 3º ano. Vol. 7 

2010 - Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 

Matemática Temas e Metas 
Machado 

1986 - 1 Conjuntos Numéricos e Funções 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Uma vez selecionadas as obras, estruturamos a análise em torno das 

seguintes questões:  

1) Quais são os conhecimentos retrospectivos necessários ao estudante, para 

que se faça a introdução da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das noções 

associadas às funções? 

2) Como se articulam os conhecimentos retrospectivos com os novos 

conhecimentos, quando se introduz a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e as 

noções associadas às funções? 

3) Que ostensivos e não ostensivos são privilegiados nas séries 

consideradas? 
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4) Quais são os quadros necessários para o desenvolvimento do trabalho 

proposto? 

5) Quais são as necessidades de articulação em termos de quadros e os 

níveis de conhecimentos esperados dos estudantes, quando se introduz a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC e as noções associadas às funções?   

6) As tarefas propostas aos estudantes necessitam da Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC e das noções associadas às funções para a sua solução? 

7) Como é introduzida a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, quais 

ostensivos de representações são utilizados e como eles se articulam?  

8) Existe um discurso tecnológico e/ou teórico que justifica as noções 

consideradas no curso e o tratamento dos exemplos que as acompanham de forma 

a auxiliar os estudantes no desenvolvimento dos níveis mobilizável e disponível?  

9) Quais níveis de ajuda podemos identificar nas propostas abordadas nos 

livros didáticos?  

Para a análise dos livros indicados no quadro 10, constrói-se um 

organograma, conforme modelo proposto por Tavignot (1991) em sua tese sobre a 

análise do processo de transposição didática, que permite a descrição global da 

obra. Esse organograma auxilia a compreensão geral da obra, assim como a 

articulação entre as diferentes noções desenvolvidas em cada série/ano dos Ensinos 

Fundamental anos Finais - EFF e Ensino Médio – EM, quando se introduz a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, os conjuntos numéricos e as noções associadas às 

funções. 

Além desse organograma, faz-se uma análise local sobre as articulações 

propostas para serem executadas em função das noções introduzidas e sua relação 

com a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e as noções associadas às funções. 

Após essa explicação e análise, considerando como parte do professor, 

“topos” do professor, a introdução teórica da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, dos 

conjuntos numéricos e das noções associadas às funções, assim como os exemplos 

e os exercícios resolvidos; e parte do estudante, “topos” do estudante, os exercícios 

propostos. São analisadas as necessidades em termos de ostensivos e não 

ostensivos e da própria aplicação da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das 
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noções associadas às  funções, tanto para o trabalho suposto como do professor 

quanto para o do estudante. 

Verifica-se ainda que tipos de tarefas são privilegiadas quando se consideram 

as propostas de aplicações das noções desenvolvidas no curso. 

Em nossa análise, focaremos os conceitos que efetivamente são a base de 

conhecimento nas disciplinas Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL nos cursos superiores, ou seja, a Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, as noções associadas às funções e os conjuntos numéricos, apesar de esses 

últimos não corresponderem diretamente ao estudo da Noção Intuitiva de Conjuntos 

– NIC; eles são importantes enquanto conhecimentos retrospectivos disponíveis 

para a construção dos algoritmos computacionais relacionados ao desenvolvimento 

dos Bancos de Dados - BD.  

Na sequência, apresentamos a análise de cada obra indicada no Quadro 5. 
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5.1 ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 – 5ª SÉRIE/6° ANO. VOL. 1  

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Tudo é 

Matemática” 5ª série/6°ano. 

FIGURA 9 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 1 (2010). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 

Introduzir 

 
 

Operações Fundamentais 
com Números Naturais 

Números Naturais 

-Adição - Subtração 
-Multiplicação - Divisão 
-Média Aritmética 
-Cálculo Mental 
-Arredondamento e Resultado Aproximado 
-Operações Inversas 

Definir Potenciação 

Definir 

-Potenciação 
- Raiz Quadrada 

-Expressões Numéricas 

Geometria: Sólidos 
Geométricos 

Definir 

-Classificação dos Sólidos Geométricos 
- Elementos de um Poliedro 
-Paralelepípedo ou Bloco Retangular 
-Os Prismas e as Pirâmides 
-Corpos Redondos 
-Regiões Planas e seus Contornos 
-Simetria 

Divisores e Múltiplos 

Definir 

-Divisibilidade de Números Naturais 
-Divisibilidade por 2, 3 e 5 
-Divisores de um Número Natural 
-Número Primo 
-Máximo Divisor Comum - MDC 
-Mínimo Múltiplo Comum - MMC 

Frações e Porcentagens Definir 

-Fração de um Número 
-Frações e Medidas 
-Frações Equivalentes 
-Simplificação, Comparação e Operações com 
Frações 
-Porcentagem 

Números Decimais 

Definir 

-Perímetro de um Contorno 
-Cumprimento da Circunferência 
-Áreas de uma Superfície, Região Retangular, 
Região Quadrada e Região Triangular 
-Medidas de Volume dos Paralelepípedos 

Definir e 
Construir 

Geometria: Ângulos, 
Polígonos e Circunferências 

 

Grandezas e Medidas 
Definir 

-Medidas de Tempo e de Ângulo 
-Unidades de Massa, Capacidade, Área e 
Volume 

-Relação entre Volume e Capacidade 

-Ângulos 
-Retas Perpendiculares e Paralelas 
-Polinômios 
-Circunferências 

Definir 

Perímetros, Áreas e Volumes 

 

-Números Decimais 
-Comparação de Números Decimais 
-Operações com Números Decimais 
-Mudança de Unidade no Sistema Decimal 

-Porcentagem na Forma Decimal 

Introduzir 

 

-Ângulos e Primeiras Figuras 
-Polígonos e Circunferências 

-Construção com Régua e Compasso 

Grandezas e Medidas 

-Medidas de Tempo e de Ângulo 
-Unidades de Comprimento, Massa, Capacidade, 
Área e Volume 
-Relação entre Volume e Capacidade 

Perímetros, Áreas e Volumes Definir 

-Perímetro de Contorno 
-Áreas de Superfície, Região Retangular e 
Quadrada 
-Áreas de Região Triangular e Trapezoidal 
-Medidas de Volumes 

 
 

-Os Números Naturais 
-Sistema de Numeração Mesopotâmico 
-Sistema de Numeração Romano 
-Ordens e Classes 
-Representações de Números Naturais 
-Arredondamentos 
-Tratamentos das Informações - Estatística 

 

 
Definir 

Ângulos e Circunferências 
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Esse volume é composto por dez capítulos que tratam dos seguintes setores:  

 Números Naturais e Sistemas de Numeração;  

 Operações Fundamentais com Números Naturais;  

 Potenciação, Raiz Quadrada e Expressões Numéricas; 

 Geometria: Sólidos Geométricos, Regiões Planas e Contornos;  

 Divisores e Múltiplos de Números Naturais;  

 Fração e Porcentagens;  

 Números Decimais;  

 Geometria: Ângulos, Polígonos e Circunferências;  

 Grandezas e Medidas; e  

 Perímetros, Áreas e Volumes.  
 
O autor inicia fazendo a introdução dos números naturais e sistemas de 

numeração. A sequência dos naturais é introduzida a partir do zero e da noção de 

sucessor e antecessor.  

Essa introdução segue o modelo histórico definido por Peano (1879), por 

meio dos axiomas, como podemos verificar no extrato abaixo. 

Peano estabeleceu cinco postulados especiais:  

1. Existe um número natural 0. 
2. Todo número n tem um sucessor n' no conjunto dos números naturais 

( ). 
3. Não existe nenhum número natural que tenha como sucessor o 
número 0. 
4. Se n≠m então n'≠m'. 
5. 0 tem uma propriedade e esta propriedade também é possuída pelo 
sucessor de todos os números naturais que a possuem, então ela é 
possuída por todos os números naturais (Este axioma permite a técnica de 
demonstração conhecida com indução matemática). (DANTE, 2010, p. 8) 

 

Observe-se que o que é chamado de "0" aqui não é necessariamente o que 

normalmente consideramos o número zero. Um modelo para os axiomas de Peano 

(1879) é o que conhecemos por conjunto dos números naturais ({0,1,2,3,4,5,...} ) 

com a operação de sucessão definida como n' = n + 1, mas a definição acima é 

genérica e pode ser aplicada a outros conjuntos (por exemplo, o conjunto das 

potências de 10 {1, 10, 100, ...} com "0" = 1 e o sucessor n' = 10 n). 

O autor considera a representação por meio do conjunto N = {0,1,2,3,4,...} e 

estabelece um sentido e uma unidade para representar os números naturais por um 

ponto na reta.  

Dante (2010) faz uma breve discussão sobre o desenvolvimento da noção de 

número natural, o que lhe permite considerar alguns dos diferentes sistemas de 

numeração e finalmente introduz o sistema indu-arábico em suas diferentes formas 

http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index.php/Conjunto
http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index.php/Indu%C3%A7%C3%A3o
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até a atual e, em seguida, considera instrumentos e materiais de cálculo para 

desenvolver as noções de ordem e classe. 

Após discutir as noções de ordem e classe dos números naturais, Dante 

(2010) introduz os diferentes ostensivos de representação desses números que ele 

denomina forma usual, por exemplo: 157, forma decomposta, por exemplo: 

1.100+5.10+7, forma com palavras, por exemplo: cento e cinquenta e sete e forma 

com palavras e algarismos, 8 milhões, 157mi. Trata-se de ostensivos de 

representação escrita ou oral que exigem a mobilização das noções de ordem e 

classe para sua descrição. 

Na sequência, o autor introduz a operação de adição, dando ênfase ao 

algoritmo usual, da decomposição e o simplificado, como podemos verificar na figura 

10. Observamos aqui que os algoritmos matemáticos apresentados pelo autor não 

correspondem aos algoritmos computacionais. As adições são realizadas 

diretamente pelo computador, basta indicar um comando relacionado a uma 

determinada linguagem de programação, o que corresponde a um novo ostensivo de 

representação. 

FIGURA 10 - ALGORITMOS DA ADIÇÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 32). 
 

Para motivar os estudantes, o autor considera o exemplo da distância 

geográfica, conforme figura 11. 
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FIGURA 11 - DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 33). 
 

Em relação às propriedades da adição, a comutativa, a existência do neutro e 

a associativa para a adição são introduzidas por meio de casos particulares. Como 

exemplos de aplicação, o autor considera o quadrado mágico e os números 

palíndromos. Para esse último, é dado um fluxograma que auxilia a construção de 

números palíndromos. Nesse caso, mais uma vez o autor utiliza um exemplo 

associado à construção de algoritmos em Matemática para motivar os estudos dos 

números naturais e suas propriedades. Além disso, Dante (2010) indica alguns 

exemplos históricos de utilização dos quadrados mágicos. 

FIGURA 12 - QUADRO MÁGICO. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 35). 
 

Na sequência, o autor considera a operação da subtração e os algoritmos 

associados. Para a multiplicação, o autor introduz a noção de adição de parcelas 

iguais, a noção de configuração retangular, a noção de combinatória e a ideia de 

proporcionalidade, como podemos observar nos exemplos abaixo. 
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FIGURA 13 - MULTIPLICAÇÃO POR MEIO DA NOÇÃO DE CONFIGURAÇÃO 
RETANGULAR. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 38). 
 

FIGURA 14 - MULTIPLICAÇÃO POR MEIO DA NOÇÃO DE COMBINATÓRIA. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 38). 
 

FIGURA 15 - MULTIPLICAÇÃO POR MEIO DA NOÇÃO DE 
PROPORCIONALIDADE. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 40). 
 

Após considerar as diferentes ideias ou esquemas associados à multiplicação 

de uma forma que podemos associar à proposta de Vergnaud (1990), que insere 

esses esquemas por meio das estruturas multiplicativas, Dante (2010) introduz os 

algoritmos da multiplicação, o primeiro utilizando a ideia de configuração retangular, 
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o segundo utilizando a decomposição, o terceiro denominado usual e o quarto que 

corresponde a um método utilizado pelos árabes no século XV. 

FIGURA 16 - UM ALGORITMO INTERESSANTE DA MULTIPLICAÇÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 42). 
 

O maior número é colocado na horizontal e o menor na vertical; dividem-se os 

quadrados nas diagonais e coloca-se o resultado da multiplicação do número 

associado a cada lado nos triângulos correspondentes. Após a multiplicação, 

somam-se os das diagonais. 

Ressaltamos aqui a importância da introdução da noção de multiplicação de 

números naturais por meio de combinatória, pois os estudantes já vão se 

familiarizando com essa forma de representação em árvore, ou seja, esse ostensivo 

de representação matemático será utilizado em análise combinatória no Ensino 

Médio - EM e em Matemática Discreta - MD no Ensino Superior - ES. Para a 

disciplina de Banco de Dados – BD, essa representação é utilizada quando da 

construção de pesquisa de dados envolvendo tabelas, em que é necessário ter as 

possibilidades de associação entre elementos de duas tabelas, isto é, cada tabela 

podendo ser considerada como um conjunto discreto finito. 

Após introduzir a multiplicação, as ideias ou esquemas a ela associados e 

quatro algoritmos que possibilitam os cálculos, Dante (2010) desenvolve as 

diferentes ideias (esquemas) para a divisão, a saber: ideia de repartir igualmente, 

divisão enquanto medida, isto é, quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 

Após explorar as duas ideias (esquemas) acima, o autor introduz o algoritmo 

usual, o que lhe faculta enunciar o algoritmo de Euclides, conforme exemplo a 

seguir. 
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FIGURA 17 - DIVISÃO ENQUANTO MEDIDA. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 45). 
 

FIGURA 18 - O ALGORITMO DE EUCLIDES. 

 

FONTE: Dante vol. 1 (2010, p. 46). 
 

Nessa mesma obra, Dante (2010) introduz a potenciação, raiz quadrada e 

expressões numéricas envolvendo os números naturais, dando ênfase ao uso da 

calculadora. 

Para os números naturais e para as frações, Dante (2010) considera 

diferentes ideias (esquemas) e possíveis ostensivos de representação que lhes são 

associados. O estudo dos números naturais e das frações, das suas operações e 

propriedades é desenvolvido por meio de exemplos de casos particulares nos 

quadros numérico e geométrico. 

Quando possível; Dante (2010) recorre à Lógica e às aplicações em 

computação para introduzir novos exemplos e motivar os estudantes. A noção 

intuitiva de conjunto, suas representações, relações, operações e propriedades não 

são desenvolvidas nessa série/ano pelo autor, que segue a proposta dos 

documentos oficiais. 
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5.2  ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 – 6ª SÉRIE/7°ANO. VOL. 2 

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Tudo é 

Matemática” 6ª série/7° ano. 

FIGURA 19 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 2 (2010). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

Esse volume é composto por dez capítulos que tratam dos seguintes setores:  

 Revisão de Números Naturais e Operações;  

 Números Inteiros;  

Revisitar e Construir 

 

-Revisão: Os Números Naturais 
-Operações com Números Naturais 
-Frações , Decimais, Porcentagem e Probabilidade 
-Figuras Geométricas e Medidas 

 

Números Inteiros 

Revisão 

-Números Inteiros 
-Coordenadas Cartesianas 
-Localização de Pontos no Plano 
-Valor Absoluto de um Número Inteiro 
-Números Opostos ou Simétricos 
-Adição - Subtração 
-Multiplicação – Divisão 
-Potenciação e Raiz Quadrada 
-Expressões Numéricas 

 

Definir 

Definir Números Racionais 

-Relação entre os  Números N,Z e Q 
-Números Racionais na Reta 
-Comparação e Operações com Números Racionais 
-Propriedades da Potenciação 

Potências com Expoentes Inteiros 

Geometria: Sólidos Geométricos e 
Regiões Planas 

Definir e Construir 

-Figuras Geométricas e Classificações 
-Elementos de um Poliedro 
-Poliedros Convexos e Não-Convexos 
-Prismas e Pirâmides 
-Relação de Euler 
-Corpos Redondos 
-Simetria 

Equações do 1º Grau com uma 
Incógnita Introduzir e Definir 

-Expressões Algébricas 
-Valor Numérico de uma Expressão Algébrica 
-Equação com uma Incógnita 
-Equações com Frações 
-Equações com Parênteses 

-Geratriz da Dízima Periódica 

Equações do 1º Grau com duas Incógnita 
 

 
Definir 

-Equações com duas Incógnitas 
-Sistemas de duas Equações com duas Incógnitas 
Desigualdade e Inequações 

Inequações do 1º Grau com uma Incógnita 

Introduzir e Construir 

 

-Ângulos Complementares e Suplementares 
-Ângulos formados por duas Retas 
-Ângulos de um Polinômio 
-Soma das Medidas dos Ângulos Internos de um 
Triângulo 

-Polígonos Regulares 

-Juros Simples e Compostos 
-Divisão de um Número em parte Proporcionais e Não-
Proporcionais 
-Porcentagem 

Definir 

Geometria: Ângulos e Polígonos 

 

Proporcionalidade 

 

Definir e Articular 

-Proporcionalidade 
-Ideia de Razão e Proporção 
-Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais 
-Regra de Três Simples e Composta 

 

-Circunferências 
-Construções Geométricas Introduzir e Construir 

 

Matemática Financeira 

 

Circunferência 
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 Números Racionais; 

 Geometria: Sólidos Geométricos, Regiões Planas e Contornos;  

 Equações do 1º Grau com uma Incógnita;  

 Equações do 1º Grau com duas Incógnitas, Inequações do 1º Grau 
com uma Incógnita e Sistemas de equações; 

 Geometria: Ângulos e Polígonos;  

 Proporcionalidade;  

 Matemática Financeira: Regra de Sociedade, Juros Simples e Juros 
Compostos; e  

 Circunferência e Construções Geométricas.  
 
Os capítulos desse volume abordam os conteúdos: números e operações, 

geometria (espaço e forma), grandezas e medidas e tratamento da informação 

(possibilidades, probabilidade e estatística). Esses conteúdos estão distribuídos e 

articulados ao longo do livro e o autor procura aprofundar e revisitar os conceitos e 

procedimentos trabalhados nas séries iniciais. 

Nesse volume, observamos que as operações com números naturais também 

são introduzidas por meio da resolução de problemas associados a situações-

problema, destacando-se as estimativas, os arredondamentos e o cálculo mental. 

São considerados os vários significados associados a cada uma das operações para 

facilitar a resolução de problemas pelo estudante, e o relacionamento entre as 

operações adição, subtração, multiplicação e divisão é muito trabalhado. 

Detectamos que os algoritmos da multiplicação e da divisão, já estudados nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental - EF, são revisitados, de modo que o 

estudante compreenda o que está fazendo e não os execute apenas 

mecanicamente.  

As operações com frações são desenvolvidas recorrendo-se ao Mínimo 

Múltiplo Comum (MMC) para determinar as frações equivalentes. Nas operações 

com números decimais, prioriza-se o cálculo mental, e os algoritmos das quatro 

operações fundamentais são retomados, buscando-se a compreensão deles por 

parte do estudante. Em várias atividades, usa-se a calculadora, cada operação é 

introduzida por uma situação-problema.  

Desde a 6ª série/7º ano, já há estímulo para o estudante observar as etapas 

da resolução de um problema (compreensão, elaboração de um plano, execução do 

plano, verificação e emissão da resposta), que vão auxiliá-lo a resolver a questão. É 

interessante observar que se considera o controle do resultado. O trabalho com 

resolução de situações-problema contextualizadas é proposto em todos os capítulos. 
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É grande o destaque dado à formulação e construção de problemas por parte do 

estudante, estimulando assim sua criatividade. 

O autor inicia fazendo uma revisão sobre números naturais e sistemas de 

numeração, articulando, para isso, o quadro geométrico com o numérico e, na 

sequência, apresenta uma definição sucinta de números naturais a partir do 

processo de contagem e sua representação (numeral), contextualizando com 

exemplos do cotidiano para exemplificar tais conceitos, conforme exemplo a seguir: 

FIGURA 20 - DISTÂNCIA TERRESTRE. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 9). 
 

Ainda para as operações matemáticas, o autor utiliza outro recurso para 

fortalecer a prática de operações com os números naturais, como o exemplo abaixo 

denominado “Truque numérico”. 

FIGURA 21 - TRUQUE NUMÉRICO. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 10). 
 

Além do exemplo acima, é possível estimular a curiosidade e a percepção do 

estudante por meio do desenvolvimento do cálculo mental. O estudante também 

aplica as operações com os números naturais de uma forma diferente, que se 
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assemelha a um jogo e, com isso, pode tornar a atividade mais interessante para 

aqueles que têm dificuldade em Matemática. O exemplo abaixo corresponde à outra 

maneira de motivar o estudo da Matemática. 

FIGURA 22 - CURIOSIDADE MATEMÁTICA. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 11). 
 

A partir desses conceitos, o autor introduz os números fracionários, exibindo 

os ostensivos de representação fracionária explícita, por exemplo: 1/3, e, na 

sequência, essa noção com a respectiva representação é utilizada em tarefas 

contextualizadas com a intenção de facilitar a compreensão dos estudantes.  Este 

tópico é encerrado com atividades para a revisão e fixação dos conceitos 

introduzidos. 

Na sequência, Dante (2010) aborda o conceito de números inteiros, cuja 

introdução é feita por meio de exemplos de apoio, como a questão de fusos horários 

nos diferentes países e da ideia de variação de temperatura. Para o exemplo de fuso 

horário, o autor considera os números negativos para mostrar a diferença dos 

horários locais de cada país, ou seja, para esse exemplo, o autor tenta trabalhar o 

conceito matemático articulado com noções de outras ciências, conforme figura que 

segue: 
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FIGURA 23 - FUSOS HORÁRIOS. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 22). 
 

Para a aplicação em que o autor se refere à temperatura, ele coloca em 

evidência a questão dos números inteiros relativos, pois tais números assumem 

valores positivos ou negativos em relação a um determinado referencial, ou seja, por 

meio do conceito físico/químico de estado, o autor explicita que a temperatura que 

corresponde a zero grau Celsius é determinada quando da passagem da água do 

estado líquido para o estado sólido, isto é, parece existir aqui uma preocupação em 

mostrar a importância da Matemática para as outras ciências ao se tratar o exemplo 

por meio de um caso interdisciplinar. 
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FIGURA 24 - EXPLORANDO A IDEIA DE NÚMERO POSITIVO E NÚMERO 
NEGATIVO. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 23). 
 

A partir desses conceitos, Dante (2010) introduz as noções de conjuntos de 

números inteiros positivos e negativos, considerando as representações por meio do 

conjunto N = {0,+1,+2,+3,+4,...} e {...,-6,-5, -4,-3,-2, -1} respectivamente, para então 

chegar ao conceito de números inteiros, citando: “Reunindo os números naturais 

com os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é 

representado assim: Z = {...,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6, ...} ou Z= {...,-6,-5,-4,-3,-

2,-1,0,1,2,3,4,5,6, ...}”. 

O autor faz referência ao ostensivo de representação visual “reta graduada” 

no exemplo dado como exercício de fixação, para o qual é considerada a 

importância da graduação, conforme figura que segue: 

FIGURA 25 - RETA GRADUADA. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 29). 
 

Na sequência, o autor introduz as operações de adição e subtração de 

números inteiros e propõe tarefas para a prática e fixação desses conceitos. 

Consideramos o exemplo que segue, no qual os depósitos são representados por 
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números positivos e as retiradas por números negativos, o que corresponde a uma 

situação contextualizada, para a qual é necessário dispor de conhecimentos sobre a 

adição dos números inteiros.  

FIGURA 26 - ADIÇÃO COM MAIS DE DUAS PARCELAS. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 38). 
 

Finalmente, o autor introduz a multiplicação de números inteiros e após 

considerar vários exemplos, estabelece a “regra da multiplicação”, considerando 

uma tabela de dupla entrada, conforme figura 27.  

FIGURA 27 - REGRA DE MULTIPLICAÇÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 43). 
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Para a divisão, o autor considera diversos exemplos e, a partir deles, ressalta 

que, para a divisão, aplicam-se as mesmas regras da multiplicação, como podemos 

observar na figura 28. 

FIGURA 28 - EXEMPLOS SOBRE A DIVISÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 2 (2010, p. 45). 
 

Nessa série ou ano, observamos que o autor procura introduzir diversas 

formas de trabalho para o conjunto dos números naturais, racionais e inteiros; seus 

exemplos privilegiam o ostensivo de representação estendido, que é explicitado por 

meio do não ostensivo que permite evocá-lo. A ênfase no estudo dos conjuntos 

numéricos acima considerados é dada às operações que lhes são associadas e às 

suas propriedades.. 
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5.3 ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 – 7ª SÉRIE/8° ANO. VOL. 3 

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Tudo é 

Matemática” 7ª série/8° ano. 

FIGURA 29 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 3 (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

Este volume é composto por dez capítulos que tratam dos seguintes setores:  

 Revisão do Volume da 6ª série; 

Revisar e Articular 

 

-Os Números Naturais 
-Operações com Números Naturais 
-Figuras Geométricas e Medidas 

 

Conjuntos 
Numéricos: Naturais 

- Reais 

Revisão 

-Conjunto dos Números Naturais - N 
-Conjunto dos Números Inteiros – Z 
-Conjunto dos Números Racionais – Q 
-Conjunto dos Números Irracionais – Ir 
-Conjunto dos Números Reais – R 
-Relação entre os Conjuntos de Números 

 

Definir 

Definir Expressões Algébricas -Máquinas Programadas 
-Expressões Algébricas e Variável 
-Expressões Algébricas Equivalentes 

-Expressões Algébricas e Equações 
-Fórmulas 

 Figuras Geométricas 
no Plano 

Introduzir e Construir 
-Planificações de Sólidos Geométricos 
-Poliedros Regulares 
-Representações de Figuras Espaciais no Plano 
-Vistas de uma Figura Geométrica Espacial 
-Perspectivas de Figuras Espaciais no Plano 

Cálculo Algébrico Definir 

-Expressão Algébrica Inteira 
-Monômio 
-Polinômios 
-Produtos Notáveis 
-Divisão por Monômio e Polinômio 
-Fatoração de Expressões Algébricas 
-Polinômio com uma Variável 

Equações e Sistemas 
de Equações 

 

Definir -Equação do 1º Grau com uma Incógnita 
-Sistema de Equações do 1º Grau com duas Incógnitas 
-Solução de um Sistema de duas Equações do 1º Grau 
com duas Incógnitas 

Introduzir e Articular 
-Ângulos Opostos pelo Vértice 
-Ângulos formados por Retas Paralelas cortadas por uma 
Reta Transversal 
-Soma das Medidas dos Ângulos Internos de um 
Triângulo 
-Polígonos 
-Congruência de Triângulos 
-Mediana, Bissetriz, Altura, Ortocentro, Incentro, 

Baricentro e Circuncentro de um Triângulo 

-Área de uma Superfície 
-Volume de um Sólido Geométrico 
-Cálculo de Perímetros, Áreas e Volumes 

-A Relação de Pitágoras 

Definir 

Ângulos e Triângulos 

 

Quadriláteros e 
Circunferências 

 

Definir 

-Quadriláteros e Circunferências 
-Posições Relativas de uma Reta e de uma 
Circunferência 
-Ãngulos de uma Circunferência 
-Traçado do Hexágono Regular 

 

-Frações Algébricas 
-Sistemas de Equações Fracionárias 

Definir 

Perímetros, Áreas e Volumes 

 

Equações e Sistemas de 
Equações Fracionárias 
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 Conjuntos Numéricos: Dos Naturais aos Reais;  

 Expressões Algébricas; 

 Representação de Figuras Geométricas Espaciais no Plano;  

 Cálculo Algébrico;  

 Equações e Sistemas de Equações; 

 Ângulos e Triângulos;  

 Quadriláteros e Circunferências;  

 Perímetros, Áreas e Volumes; e  

 Equações e Sistemas de Equações Fracionárias.  
 
O autor inicia este livro da mesma maneira que os anteriores, fazendo uma 

revisita aos tópicos anteriormente trabalhados e, com isso, posiciona o estudante 

sobre os novos conceitos que serão abordados no livro atual, o que pode auxiliar o 

professor na organização e explicitação dos domínios e setores a serem 

desenvolvidos e naqueles que fazem parte dos conhecimentos retrospectivos dos 

estudantes. Assim, os professores têm uma primeira visão das possibilidades de 

trabalho independente de seus estudantes.  

Na sequência, para introduzir os números reais, o autor considera o ostensivo 

fita métrica, isto é, utiliza o quadro geométrico para representar esses números, ou 

seja, articula o quadro numérico com o quadro geométrico, uma vez que podemos 

considerar a fita métrica como a representação de um segmento de reta. 

Ao revisitar o conjunto dos números naturais, o autor introduz noções de 

subconjunto de N, e o representa por meio do ostensivo de representação diagrama 

de Venn, como podemos observar na figura 30.  

FIGURA 30 - NOÇÕES DE SUBCONJUNTO. 

 

FONTE: Dante vol. 3 (2010, p. 27). 
 

Dante (2010) aproveita o exemplo dado para a noção de subconjunto para 

introduzir a relação de “estar contido em” com seu respectivo ostensivo de 

representação.  
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Observamos aqui que o ostensivo de representação diagrama de Venn 

parece ser o mais adequado ao estudo da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das 

noções associadas às funções, pois possibilita visualizar as propriedades e 

operações dos conjuntos. 

Além disso, os ostensivos de representação diagrama de Venn podem ser 

utilizados como conhecimentos retrospectivos disponíveis para a compreensão das 

regras de busca de dados nas tabelas do Banco de Dados - BD.  

Após revisitar o conjunto dos números naturais e introduzir a noção de um 

conjunto estar contido em outro, o autor revisita o conjunto dos números racionais 

(Q), definindo-o como “O conjunto Q dos números racionais é formado por todos os 

números que podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador 

diferente de zero.” (DANTE, 2010, p. 30). 

Nesse momento, o autor apresenta as dízimas periódicas, tanto as simples 

quanto as compostas, mostrando que elas se reduzem a números racionais. 

Na sequência, para introduzir os números reais, o autor considera o ostensivo 

reta numérica, isto é, utiliza o quadro geométrico para representar esses números, 

ou seja, articula o quadro numérico com o quadro geométrico. Apresenta a questão 

da densidade dos conjuntos dos números racionais e define o conjunto dos números 

irracionais como aquele formado por números que são representados por uma 

decimal infinita e não periódica, ou seja, a definição de número irracional está 

associada ao seu ostensivo de representação. 

A partir da definição dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais, o autor define número real como a reunião do conjunto dos números 

racionais com os números irracionais, utilizando o ostensivo de representação da 

operação de reunião de conjuntos sem explicitá-lo ou justificá-lo. 

Finaliza, relacionando os conjuntos númericos N, Z, Q, I e R por meio do 

diagrama de Venn e dos ostensivos de representação da relação “estar contido” e 

da operação de reunião sem nenhuma definição, explicitação ou justificativa, como 

podemos observar no exemplo da Figura 31. 
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FIGURA 31 - RELACIONANDO OS CONJUNTOS NUMÉRICOS. 

 

FONTE: Dante vol. 3 (2010, p. 40). 

 

 É importante observar que ao introduzir as operações, relações e 

propriedades entre os conjuntos numéricos, o autor necessita de seus respectivos 

ostensivos de representação e os utiliza sem explicitá-los, recorrendo apenas à 

evocação dos não ostensivos que lhes são associados. Por exemplo, ao evocar que 

o conjunto dos números reais é formado pela reunião do conjunto dos números 

racionais com os números irracionais, sem definir a operação de reunião entre dois 

conjuntos.  

 Apesar de essa operação não ter sido introduzida anteriormente, o autor a 

considera como um conhecimento retrospectivo disponível. Isso pode estar 

relacionado ao fato de se supor que a operação de reunião entre conjuntos seja 

intuitiva, o que nem sempre é uma realidade. 
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5.4  ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 – 8ª SÉRIE/9° ANO. VOL. 4 

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Tudo é 

Matemática” 8ª série/9° ano.  

FIGURA 32 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 4 (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Esse volume é composto por dez capítulos que tratam dos seguintes setores:  

 Revisão do Volume da 7ª Série; 

 Números Reais: Potências e Radicais;  

 Equações e Sistemas de Equações do 2º Grau; 

 Explorando a Ideia de Função;  

 Proporcionalidade em Geometria;  

 Semelhança; 

 Relações Métricas no Triângulo Retângulo e na Circunferência;  

Naturais Reais 
-Potenciação com Número Natural no Expoente  
-Potenciação com Número Inteiro Negativo no 
Expoente 
-Propriedades da Potenciação 
-Radiciação 
-Relação de Pitágoras 
-Racionalização de Denominadores 
-Raiz Quadrada 

Introduzir 

Definir 
Equações e Sistemas de Equações do 
2º Grau 

-Raízes ou Soluções de uma Equação do 2º Grau 
-Resolução de Equações do 2º Grau Incompletas 
e Completas 
-Fórmula de Resolução da Equação do 2º Grau 
-Equações Biquadradas e Irracionais 

Função Definir 

-Noção Intuitiva de Função 
-Lei da Função 
-Representação Gráfica 
-Função Afim e Quadrática 

Proporcionalidade em 

Geometria 

Definir
. 

-Razão entre Segmentos e Segmentos Proporcionais 
-A Divina Proporção – Número de Ouro 
-Proporcionalidade e Escala 
-Proporcionalidade em Triângulos 
-Teorema de Tales 

Semelhança 

 
Definir e Construir 

-Figuras Semelhantes e Congruentes 
-Semelhança de Polígonos 
-Razão entre Perímetros de Polígonos e Regiões 
Semelhantes 
-Semelhança de Triângulos 
-Transformações Geométricas 

Definir 
-Elementos de um Triângulo Retângulo 
-Teorema de Pitágoras 
-Triângulo Inscrito na Circunferência 
-Relações Métricas na Circunferência 

-Cálculo de Perímetro 
-Perímetro do Círculo 
-Cálculo de Área e Medida de Volume 

Introduzir e Articular 

Relações Métricas no Triângulo Retângulo e 
na Circunferência 

 

Trigonometria 

 

Definir 

-Introdução à Trigonometria 
-As Ideias de Tangente, Seno e Cosseno 
-Relações entre Seno, Cosseno e Tangente 
-Razões Trigonométricas 
-Lei dos Senos e Cossenos 
-Medias do Raio, do Lado e de Apótema 

 

 

-População e Amostra 
-Variável e Valor Variável 
-Gráficos 
-Média, Moda e Mediana 
-Noções de Probabilidade 

Definir e Articular 

Perímetros, Áreas e Volumes 

 

Noções de Estatística e 
Probabilidade 
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 Introdução à Trigonometria;  

 Perímetros, Áreas e Volumes; e  

 Noções de Estatística e Probabilidade.  
 
Da mesma forma que para as obras anteriores, Dante (2010) inicia esse livro 

fazendo uma revisita dos tópicos anteriormente citados e, com isso, posiciona o 

estudante e o professor sobre os novos conceitos que serão abordados no livro 

atual.  

Na sequência, para introduzir as operações de potenciação e radiciação dos 

números reais, o autor considera exemplos contextualizados, como podemos 

observar na Figura 33, que trata a questão da economia de água.  

FIGURA 33 - ECONOMIA DE ÁGUA. 

 

FONTE: Dante vol. 4 (2010, p. 27). 
 

A noção de potenciação favorece o autor a considerar o conceito de notação 

científica, para o qual vem exposta uma tabela como atividade, cujo objetivo é 

fortalecer os conceitos abordados. 

FIGURA 34 - NOTAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

FONTE: Dante vol. 4 (2010, p. 21). 
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Com isso, o autor chega ao conceito de Radiação e Raiz Quadrada exata, 

considera o quadro geométrico para mostrar a importância desses conceitos para o 

estudo de áreas.  

FIGURA 35 - TAREFA COM RAIZ QUADRADA. 

 
 

FONTE: Dante vol. 4 (2010, p. 23). 
 

Para as raízes não exatas, o autor propõe o uso da calculadora. Dante (2010) 

introduz ainda a noção de raiz cúbica, utilizando como recurso a passagem pelo 

quadro geométrico, como podemos verificar na figura 36.  

FIGURA 36 - RAIZ CÚBICA. 

 

FONTE: Dante vol. 4 (2010, p. 26). 
 

A análise das obras de Dante (2008, 2009) para o Ensino Fundamental -EF 

coloca em evidência a inexistência de um estudo específico da Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 
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como das noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções, mesmo que em alguns momentos o autor se refira à relação “estar contido” 

e utilize os ostensivos de representação diagrama de Venn e simbólico e a operação 

de reunião para a qual também é utilizado o ostensivo de representação simbólico 

sem nenhuma definição, explicitação e justificativa. 

Assim, para o Ensino Fundamental - EF, observamos que são desenvolvidos 

os conjuntos dos números naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais e suas 

operações, sem relação com a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e funções. 

É importante observar ainda que o autor, quando possível, dá ênfase à 

utilização das novas tecnologias, em particular, da calculadora. Para o uso do 

computador, não existe uma proposta específica, ficando a critério do professor a 

utilização de um determinado ”software”, o que irá depender dos conhecimentos 

retrospectivos de seus estudantes e da possibilidade de acesso a esse recurso. 

Na sequência, apresentamos o resultado das análises das obras que podem 

representar as relações institucionais para o Ensino Médio - EM.  
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5.5  ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 – 1º ANO DO ENSINO 

MÉDIO 

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Matemática” 1ª 

Ano do Ensino Médio - EM. 

FIGURA 37 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 5 (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

 

Introduzir e Articular 

 

-Introdução  
-A Noção de Conjunto 
-Propriedades, Condições e Conjuntos 
-Igualdade de Conjuntos  
-Conjuntos Vazio, Unitário e Universo 
-Subconjuntos e a Relação de Inclusão 
-Conjunto das Partes 
-Complementar de um Conjunto 
-Operações com Conjuntos 

 
 
 

Conjuntos 
Numéricos 

Noção Intuitiva de 
Conjuntos 

-Conjunto dos Números Naturais N, Inteiros Z, 
Racionais Q, Irracionais Ir e Reais R 

-Intervalos 

Definir 

Definir e Articular 

Função Afim 
-Casos Particulares Importantes da Função Afim 
-Valor de uma Função Afim 
-Gráfico de uma Função Afim 
-Função Afim Crescente e Decrescente 
-Inequações do 1º Grau com uma Variável em R 
-Proporcionalidade e Função Linear 

Função 

Definir 

-Noção Intuitiva de Função 
-Domínio, Contradomínio e Conjunto Imagem 
-Gráfico de uma Função 
-Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora 

-Funções Compostas e Inversa  

Função Quadrática Definir e Articular -Definição de Função Quadrática 
-Valor da Função Quadrática em um Ponto 
-Zeros da Função Quadrática 
-Função Canônica da Função Quadrática 
-Gráfico da Função Quadrática 
-Inequações do 2º Grau 

-Função Quadrática e Progressão Aritmética 

Função Modular 

 
Definir -Módulo de um Número Real 

-Função Modular 

-Equações e Inequações Modulares 

Definir e Construir -Propriedades de Figuras Geométricas 
-Figuras Congruentes 
-Polígonos e Triângulos Semelhantes 
-Feixe de Paralelas 

-Polígonos Regulares Inscritos na Circunferência 

-Introdução 
-Números Proporcionais 
-Porcentagem 
-Juros Simples e Compostos 

-Juros e Funções 

Definir, Aplicar e Relacionar 

Noções de Geometria 
Plana. 

Progressões 

 

Introduzir 

-Sequências 
-Progressão Aritmética PA 
-Progressão Geométrica PG 

 

 

-Índice de Subida 
-As Ideias de Tangente, Seno e Cosseno 

-Definições no Triângulo Retângulo 

Definir e Articular 

Matemática Financeira 

 

Trigonometria no Triângulo 
Retângulo 
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Esse volume é composto por dez capítulos que tratam dos seguintes setores:  

 Conjuntos;  

 Conjuntos Numéricos;  

 Funções; 

 Função Afim;  

 Função Quadrática;  

 Função Modular;  

 Noções de Geometria Plana;  

 Progressões;  

 Matemática Financeira; e  

 Trigonometria no Triângulo Retângulo.  
 
Nesse volume, que corresponde ao primeiro ano do Ensino Médio - EM, 

Dante (2010) não traz a costumeira revisita às noções já introduzidas no Ensino 

Fundamental anos Finais - EFF, iniciando pela introdução da Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, assim 

como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções. Sendo essas noções fundamentais para nosso trabalho, focaremos a 

totalidade desse capítulo, pois com esses conceitos, temos condições de realizar 

uma abordagem introdutória da Álgebra Relacional - AR e a Linguagem SQL, assim 

como de articular os conhecimentos associados à Noção Intuitiva de Conjunto e às 

funções com as noções de Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL, que são 

tratadas no capítulo 7. 

Para introduzir a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e as noções associadas 

às funções, Dante (2010) considera um exemplo relacionado à lógica, para o qual 

são dados os números de elementos de determinados conjuntos, para os quais se 

considera a noção de intersecção e questões que exigem a organização dos dados 

para determinar o número de elementos dos subconjuntos que serão determinados 

a partir da análise dos dados. Esse exemplo pode ser resolvido logicamente, 

levando-se em conta os dados da tarefa e as questões ou por meio do ostensivo 

diagrama de Venn, que facilitaria a organização dos dados e a interpretação dos 

resultados. Trata-se do exemplo apresentado na figura que segue.  

 
 
 
 
 
 



139 
 

 

FIGURA 38 - SITUAÇÃO-PROBLEMA: PESQUISA SOBRE ESPORTES. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 7). 
 

Observamos aqui que o exemplo proposto supõe que os estudantes 

disponham de conhecimentos associados à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades, o que, em geral, não 

corresponde à realidade e mais especificamente, para Dante (2010), uma vez que 

os livros do mesmo autor para o Ensino Fundamental anos Finais - EFF analisados 

acima colocam em evidência que a noção aqui considerada como conhecimento 

retrospectivo disponível não foi desenvolvida no Ensino Fundamental - EF e assim 

poderá apresentar dificuldades para os estudantes que não dispõem desse 

conhecimento. Dessa forma, cabe ao professor – “topos” do professor – encontrar 

um meio para discutir a tarefa proposta. 

Na sequência, Dante (2010) introduz a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

suas representações, relações, operações e propriedades. Para isso, o autor 

considera um exemplo contextualizado e interdisciplinar, pois apresenta um conjunto 

de estados brasileiros e, na sequência, por meio desse e de outros exemplos, Dante 

(2010) introduz a relação de pertinência e não pertinência, fazendo uso do ostensivo 

de representação simbólica desta relação, isto é, um elemento de um conjunto A 
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pertence ( ) ou não pertence  (  a esse conjunto.  Outros exemplos são discutidos 

no momento dessa introdução. 

A partir dos exemplos, o autor considera a propriedade P: x é um número 

natural ímpar e, por meio dela, introduz o ostensivo de representação predicativo, 

uma vez que P é um predicado e que E é definido por compreensão por meio do 

predicado P. Além disso, Dante (2010) representa alguns conjuntos por meio do 

ostensivo de representação estendido, isto é, por meio da lista de seus elementos 

para os conjuntos finitos e por uma lista seguida de pontos para os conjuntos 

infinitos.  

Constata-se aqui que a nomenclatura predicativa refere-se à definição de 

predicado encontrada em Vélu (1999), que define predicado como sendo a 

afirmação que se refere aos símbolos que representam os elementos variáveis de 

um conjunto fixo. Segundo Vélu (1999), podemos considerar um predicado como 

uma aplicação P que associa uma proposição P(x) a cada elemento de um conjunto 

E; assim esse conjunto é denominado universo do predicado. Como exemplo de 

predicado, temos: o triângulo T é isósceles, a aplicação f: N → N é bijetora etc.  

Assim, Dante (2010) introduz a ideia de conjunto por meio de seus ostensivos 

de representação: predicativo e estendido, o que torna possível considerar a noção 

de conjunto como sendo bastante simples. O autor observa ainda que essa noção é 

fundamental na Matemática, pois a partir dela é possível expressar todos os 

conceitos matemáticos. 

Dante (2010) introduz a ideia de conjunto como uma coleção qualquer de 

objetos, o que, conforme Vélu (1999), serve quando nos referimos a conjuntos muito 

simples, mas que pode ser perigoso, pois se trata de uma definição muito vaga, que 

pode levar a crer que tudo é um conjunto, o que conduz a contradições, das quais o 

autor ressalta que a mais célebre é o Paradoxo de Russell.   

A Figura 39 ilustra a definição de conjunto considerada por Dante (2010) e os 

ostensivos de representação por ele introduzidos, mesmo se o autor não utiliza 

esses nomes para defini-los.  
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FIGURA 39 - EXEMPLO DA NOÇÃO DE CONJUNTO. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 8). 
 

As tarefas propostas aos estudantes para a Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas representações, relações, operações e propriedades, relação de 

pertinência e igualdade de conjuntos, dependem apenas de conhecimentos sobre os 

ostensivos de representação dos mesmos introduzidos pelo autor, isto é, trata-se da 

aplicação das noções introduzidas por meio de um discurso tecnológico a elas 

associado que são deixadas a cargo dos estudantes – “topos” dos estudantes. 

Na sequência, o autor define conjunto vazio e seu respectivo ostensivo de 

representação simbólico, assim como os conjuntos unitários e universo. As tarefas 

propostas aos estudantes – “topos” dos estudantes - exigem conhecimentos 

retrospectivos sobre conjuntos numéricos, geometria, álgebra elementar e outras 

ciências, ou seja, a articulação de conhecimentos intra e extramatemáticos. 

Ao introduzir a relação de inclusão, Dante (2010), mesmo sem explicitar, 

utiliza o ostensivo de representação diagrama de Venn, o que facilita a visualização 

da definição. O autor considera ainda o ostensivo de representação simbólico de 

inclusão – está contido -   - não está contido -   e deixa como reflexão para os 

estudantes, “topos” dos estudantes, observar a propriedade “quando A está contido 

em B, podemos também escrever B contém A”. Nesse caso, o autor utiliza os 

ostensivos de representação simbólicos – contido e contém – sem explicitá-los.  

Na sequência, o autor articula os conhecimentos sobre relação de inclusão e 

a implicação lógica e trata ainda da recíproca da implicação, empregando um 
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discurso tecnológico que permite considerar a relação lógica de equivalência, ou 

seja, articula a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 

operações e propriedades, com a lógica e fornece exemplos de geometria para 

ilustrar essa articulação, como podemos observar na figura 40.  

Apesar de interessante a proposta de articulação dos conhecimentos 

desenvolvidos no exemplo, é importante ressaltar que elas só poderão ser 

compreendidas se o professor, “topos” do professor, a partir do conhecimento 

retrospectivo de seus estudantes, considerar importante a discussão. Observamos 

que o autor põe em relevo a questão da igualdade de conjuntos, o que, em geral, 

exige conhecimentos de álgebra, geometria e lógica, que ultrapassam o 

reconhecimento dos conjuntos por meio de seus ostensivos de representação. 

FIGURA 40 - RELAÇÃO DE INCLUSÃO E RECÍPROCA. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 11). 
 

Observamos ainda que esse exemplo pressupõe que os estudantes 

disponham de conhecimentos de lógica e álgebra, pois são consideradas 

explicitamente as propriedades antissimétrica e transitiva, assim como a noção de 

silogismo da lógica. Nesse caso, ressaltamos a importância de o professor discutir 

essas propriedades com seus estudantes, como prevê o quarto nível de ajuda e, a 

partir dessa discussão, iniciar a justificativa da tarefa, deixando que os estudantes a 

finalizem, ou seja, estamos nos referindo ao terceiro nível de ajuda. Para que os 

estudantes realmente compreendam esse tipo de tarefa, é preciso que o professor 

proponha outras atividades semelhantes no decorrer do estudo, isto é, ele deve 

recorrer ainda ao segundo nível de ajuda. Temos assim uma tarefa que, mesmo com 

elementos desconhecidos dos estudantes, pode ser trabalhada se o professor 

conhece seu grupo de estudantes e dispõe de tempo para trabalhá-la, recorrendo 

aos diferentes níveis de ajuda definidos por Vygotsky. 
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É interessante ressaltar que Dante (2010) indica outros exemplos que podem 

auxiliar o professor na articulação entre as propriedades associadas à Noção 

Intuitiva de Conjuntos e à Lógica e que exigem, da parte do professor, um trabalho 

sobre os três níveis de ajuda, conforme exposição apresentada acima, como 

podemos notar nos exemplos que seguem.   

FIGURA 41 - RELAÇÃO DE INCLUSÃO E IMPLICAÇÃO LÓGICA. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 11). 
 
FIGURA 42 - RECÍPROCA DE UMA IMPLICAÇÃO LÓGICA E EQUIVALÊNCIA. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 11). 
 

As tarefas que fazem parte do “topos” dos estudantes exigem conhecimentos 

retrospectivos disponíveis sobre conjuntos numéricos e suas propriedades, 

ostensivos de representação de conjuntos, lógica, geometria e álgebra elementar.  

Após esse trabalho com os subconjuntos e suas propriedades, Dante (2010) 

introduz o conjunto das partes de um conjunto finito, conjecturando a propriedade, 

segundo a qual, se A tem n elementos, P(A) tem 2n elementos, mas nenhuma 
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aplicação é proposta. Observamos aqui que essa conjectura poderia ser trabalhada 

por meio de um exemplo de computação.  

Mas, se o professor não trabalhar essa conjectura, compete ao estudante, 

“topos” do estudante, procurar um exemplo de aplicação. Nesse caso, para os 

estudantes de Tecnologia da Informação – TI, isso não seria mais um problema, 

uma vez que eles utilizam essa noção quando estudam Álgebra Booleana – AB. Já 

para os estudantes do Ensino Médio, supõe-se que possam trabalhar de forma 

independente sobre o primeiro nível de ajuda, o que não corresponde à realidade, 

uma vez que eles não dispõem dos conhecimentos retrospectivos necessários, 

ficando assim sob a responsabilidade do professor desenvolver um trabalho que 

inicie com o quarto nível de ajuda e progrida de baixo para cima, a fim de que os 

estudantes possam atingir o primeiro nível.  

Na sequência, Dante (2010) introduz as operações com conjuntos, utilizando 

apenas conjuntos finitos. Inicia ilustrando a diferença de dois conjuntos finitos por 

meio de um exemplo, seguido da definição formal indicada pelo ostensivo de 

representação predicativo e visualizada por meio do ostensivo de representação 

diagrama de Venn. Além disso, o autor faz uma observação para concluir que a 

noção de complementar de A em relação a B é igual à noção de diferença entre os 

conjuntos A e B; para isso, Dante (2010) utiliza o ostensivo de representação da 

relação de inclusão, o ostensivo de representação da diferença por meio do 

ostensivo de representação intrínseca de conjuntos e o ostensivo de representação 

do complementar de um conjunto em relação a outro. Por meio de um caso 

particular, o autor mostra essa igualdade, sem demonstrá-la, o que corresponde a 

um tratamento intuitivo dessa operação, fundamentado apenas em seus ostensivos 

de representação.  

Da mesma forma, Dante (2010) define a reunião e a intersecção de dois 

conjuntos, também se sustentando sobre os mesmos ostensivos de representação e 

ilustrando a definição por meio de um exemplo, ou seja, as operações são definidas 

de forma intuitiva, como podemos visualizar no exemplo que segue. 
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FIGURA 43 - OPERAÇÕES COM CONJUNTOS. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 16). 
 

A seguir, Dante enuncia as propriedades da reunião e intersecção, utilizando 

o ostensivo de representação intrínseco de conjuntos e, para duas propriedades, ele 

utiliza o ostensivo de representação diagrama de Venn a fim de que os estudantes 

possam visualizá-las. Para as outras propriedades, o trabalho visual fica a cargo do 

professor e dos estudantes, isto é, “topos” do professor ou do estudante, 

dependendo das necessidades de cada grupo. Além disso, o autor delega como 

tarefa do estudante, “topos” do estudante, articular a definição das leis de Morgan 

com a Lógica; mais uma vez cabe ao professor iniciar pelo quarto nível de ajuda e 

progredir considerando os outros níveis até que os estudantes possam trabalhar de 

modo independente. 

As operações acima consideradas são fundamentais para a nossa pesquisa, 

pois, para os estudantes que iniciam o Ensino Superior – ES, que dispõem desses 

conhecimentos, é possível considerá-las como conhecimentos retrospectivos 

disponíveis e, portanto, que fazem parte da Zona de Desenvolvimento Proximal - 

ZDP e assim, dentro da perspectiva de Vygotsky (1988), representam os 

conhecimentos que podem ser relacionados com as operações em Álgebra 

Relacional - AR e comandos de pesquisa da Linguagem SQL, como podemos 

observar por meio do quadro 11 que segue. 
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QUADRO 11 - OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICOS E 
COMPUTAÇÃO. 

Ostensivos de Representação 
Matemáticos 

Ostensivos de 
Representação em Álgebra 

Relacional - AR 

Ostensivos de 
Representação em 

Linguagem SQL 

E 

      Conjunto: Elementos 
E = { 3, 4, 5} 

 

            
Tuplas - Linhas 

 

 

 

SELECT * FROM CONTA 

 
Relação de Inclusão  

E   D 

 

       
Tuplas - Linhas 

 
 
 
SELECT * FROM CONTA 
WHERE CONTA IN (1,3) 

 
 
 
                                    E 

              E = { 3, 4, 5} 
Relação de Pertinência 
3  E, 4  E e 5  E 

 

 
Tuplas - Linhas 

 
 
SELECT * FROM CONTA 
WHERE CONTA IN (1,2,3) 

       

A B 
Complementar ou 

Diferença A - B 

 
Tuplas - Linhas 

 
SELECT * FROM CONTA 
WHERE NOME NOT IN 
(SELECT NOME FROM 
EMPRESTIMO) 

 
União ou Reunião 

D   E 
 

Tuplas - Linhas 

 
SELECT NOME FROM 
CONTA  
UNION ALL 
SELECT NOME FROM 
EMPRESTIMO 

   

   
Intersecção 

A   B 

 

 
Tuplas - Linha 

 
SELECT * FROM CONTA 
WHERE NOME IN (SELECT 
NOME FROM 
EMPRESTIMO) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 
 

3       
4  
   5 
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FIGURA 44 - REUNIÃO OU UNIÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 15). 
 
FIGURA 45 - DIAGRAMAS DA REUNIÃO OU UNIÃO. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2010, p. 15). 
 

Na sequência, Dante (2010) propõe tarefas para os estudantes, “topos” do 

estudante, em que os diferentes ostensivos de representação de conjuntos são 

considerados e é preciso utilizá-los para identificar os conjuntos e aplicar as 

operações indicadas. As tarefas propostas exigem que os estudantes mobilizem 

conhecimentos de álgebra elementar, geometria, lógica, o que supõe que eles 

possam trabalhar de forma independente.  

Um exemplo contextualizado sobre busca em sites da Internet é utilizado para 

motivar os estudantes e para que apliquem as propriedades das operações de 

conjuntos, como se pode evidenciar na figura 46 que segue. 
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FIGURA 46 - EXEMPLO CONTEXTUALIZADO SOBRE AS PROPRIEDADES DAS 
OPERAÇÕES DE CONJUNTOS. 

 

FONTE: Dante vol. 5 (2008, p. 37). 
 

Finalmente, Dante (2010), por meio de um exemplo, considera a propriedade 

de número de elementos da reunião de conjuntos para dois conjuntos, enuncia essa 

propriedade por meio do ostensivo de representação intrínseca de conjuntos e utiliza 

o ostensivo de representação diagrama de Venn para justificá-la. Além disso, o autor 

enuncia a propriedade de número de elementos da reunião de três conjuntos por via 

do ostensivo de representação intrínseca. 

No que consideramos como “topos” do professor, são dados dois exemplos 

relacionados ao número de elementos da reunião para dois e três conjuntos, que 

são resolvidos por meio do ostensivo de representação intrínseco (fórmula da 

reunião de conjuntos) e pelo ostensivo de representação diagrama de Venn. 

Na sequência, são propostas tarefas aos estudantes em que a ênfase é dada 

à determinação do número de elementos da reunião de três conjuntos, o que parece 

mostrar a força do ostensivo de representação diagrama de Venn, pois este é por 

nós considerado como o mais adequado para esse tipo de tarefa, uma vez que 
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possibilita uma melhor organização dos dados e, consequentemente, facilita sua 

interpretação. 

Após definir a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades, o autor introduz a Noção Intuitiva de Função, 

como covariação de grandezas e, prosseguindo, define função por meio de relação 

entre conjuntos, sem associar às noções de produto cartesiano e relação, que não 

são tratados por Dante (2010).  

O estudo do gráfico das funções é desenvolvido por meio de exemplos, nos 

quais é abordado apenas um caso, em que o domínio e o conjunto-imagem são 

finitos e discretos. A ênfase é dada ao estudo de funções definidas dos Reais nos 

Reais (de IR em IR) ou sobre intervalos de IR. Nesse momento, é considerado um 

exemplo com conjunto finito e discreto e, na sequência, o autor introduz as funções 

de IR em IR, sem distinguir a representação gráfica para os casos do conjuntos 

finitos e infinitos, como também discretos e contínuos. 

Ao definir função por meio de relação entre conjuntos, Dante (2010) introduz 

as noções de domínio, contradomínio e conjunto-imagem, utilizando o ostensivo de 

representação gráfica diagrama de Venn para criar as imagens mentais associadas 

a essas definições. 

Após o estudo das propriedades de paridade, ou seja, função par e ímpar, e 

monotocidade, ou seja, crescente ou decrescene, por meio do gráfico de funções de 

IR em IR, o autor aborda as noções de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, 

usando exemplos de funções definidas de A em B, onde A e B são conjuntos finitos 

e discretos e para os quais é possível utilizar os ostensivos de representação gráfico 

diagrama de Venn. Na sequência, Dante (2010) aplica essas noções para funções 

de IR em IR, analisando por meio do gráfico, aquelas que são injetoras, sobrejetoras 

e bijetoras. Dando continuidade, o autor introduz a noção de função composta e 

inversa e suas propriedades por meio de exemplos e, nesse momento, ao distinguir 

conjunto finito e infinito, o autor define cardinal de um conjunto finito. 
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5.6 ANÁLISE DE OBRA DE DANTE 2010 – 2º ANO DO ENSINO 

MÉDIO  

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Matemática” 2ª Série. 

FIGURA 47 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 6 (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

Revisitar e Definir 

 
-Revisão sobre Trigonometria no Triângulo Retângulo 
-Seno e Cosseno de Ângulos Obtusos 
-Lei dos Senos e Cossenos 

 
 
 

Conceitos 
Trigonométricos 
Básicos 

Trigonometria em 

Qualquer Triângulo  

-Arcos e Ângulos 
-Circunferência Trigonométrica 

-Arcos Trigonométricos e Congruentes 

Definir 

Introduzir e Articular 

Ações 
Trigonométricas 

-Estudo das Função Seno, Cosseno e Tangente 
-Funções Cossecante, Secante e Cotangente 
-Funções Trigonométricas Inversas 

Seno, Cosseno e Tangente na 
Circunferência Trigonométrica 

Definir 

-Ideia de Seno, Cosseno e Tangente de um Número 
Real 
-Valores Notáveis de Seno e Cosseno 
-Ideia Geométrica de Tangente  

Relações, Equações e Inequações 
Trigonométricas 

Definir -Relações Fundamentais e Decorrentes 
-Identidade Trigonométrica 
-Equações e Inequações Trigonométricas 

 

Transformações 
Trigonométricas 

 

Introduzir e Articular 
-Fórmulas de Adição, Arco Duplo, Arco Metade e 
Transformação em Produto 

-Equações e Inequações Trigonométricas 

Introduzir e Articular 

-Introdução e Revisão de Potenciação 
-Simplificação de Expressões 
-Função  
-Equações e Inequações Exponenciais 
-Número Irracional e Função Exponencial 

 

-Introdução 
-Posições Relativas: Ponto e Reta, Ponto e Plano, 
Pontos o Espaço, Duas Retas no Espaço, Dois 
Planos no Espaço e de Uma Reta e um Plano 
-Paralelismo e Perpendicularidade no Espaço 
-Projeção Ortogonal 

Definir 

Função Exponencial 

Logaritmo 

 

Introduzir e Construir 

-Logaritmo 
-Função Logarítmica 

 

 

-A Ideia Intuitiva de Área 
-Região Quadrada Unitária 
-Áreas das Regiões: Quadrada, Retangular, Limitada 
por um Paralelogramo, Triangular, Limitada por um 
Trapézio, Limitada por Losango, Limitada por um 
Hexágono Regular, Limitada por Polígono Regular e 

Circular 

Introduzir 

Geometria Espacial 

 

Áreas: Medidas de 
Superfície 

 

Estudo das Matrizes 

 
Introduzir e Aplicar 

Definir 

Definir e Articular 

Determinantes 

 

Sistemas Lineares 

 

-Introdução, Definição e Representação Gráfica 
-Matriz: Quadrada, Triangular, Diagonal, Identidade e 
Nula 
-Adição e Subtração de Matrizes 

 

 -Determinantes de Matrizes Quadradas de Ordens 1, 
2 e 3 
-Propriedades dos Determinantes 
-Vetores 

-Equações Lineares 
-Sistemas Lineares 2x2 e 3x3 
Escalonamento de Sistemas Lineares 
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Nesse volume, os tópicos são distribuídos em treze capítulos. São eles:  

 Trigonometria;  

 Conceitos Trigonométricos Básicos;  

 Seno, Cosseno e Tangente na Circunferência Trigonométrica;  

 As Funções Trigonométricas;  

 Relações, Equações e Inequações Trigonométricas;  

 Transformações Trigonométricas;  

 Função Exponencial;  

 Logaritmo e Funções Logarítmicas;  

 Geometria Espacial – uma Introdução Intuitiva;  

 Áreas: Medidas de Superfícies;  

 Estudo das Matrizes  

 Determinantes; e 

 Sistemas Lineares.  
 

Da mesma forma que na obra anterior, a noção intuitiva de conjuntos, nesse 

volume, é utilizada para expressar os conceitos matemáticos.  

Como podemos observar por meio do organograma e da distribuição dos 

capítulos apresentados acima, o estudo da Trigonometria é abordado para formular 

os conceitos matemáticos e, a partir destes, avançar em outros conteúdos 

dependentes do conceito de Trigonometria; assim, podemos enfatizar as Funções 

Trigonométricas, entre outros conceitos matemáticos 

Dante (2010), dando continuidade, aborda a Função Exponencial, para então 

conceituar e apresentar Logaritmo e as Funções Logarítmicas; considera exemplos 

e propõe exercícios aos estudantes com o objetivo de reforçar tais conceitos. 

O autor ainda introduz a Geometria Espacial e, por fim, apresenta Matrizes e 

Sistemas Lineares, dando exemplos contextualizados e exercícios resolvidos para 

fortalecer tais conhecimentos. 

Nesse momento do Ensino Médio – EM, não encontramos noções e conceitos 

associados a nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 



152 
 

 

5.7 ANÁLISE DA OBRA DE DANTE 2010 - 3O ANO DO ENSINO MÉDIO  

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Matemática” 3ª 

série. 

FIGURA 48 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE DANTE VOL. 7 (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

 

Introduzir 

 
-Sistema Cartesiano Ortogonal 
-Distância entre dois Pontos 
-Coeficiente Angular de uma Reta 
-Forma Reduzida e Segmentária de uma Reta 
-Equação Geral da Reta 
-Posições Relativas de duas Retas no Plano 
-Distância de um Ponto e uma Reta 
-Ângulo de duas Retas Concorrentes 

 
 
 

Geometria Analítica – 
Circunferência 

Geometria Analítica – 
Ponto e Reta  

-Introdução e Definição 
-Equação da Circunferência 
-Posições Relativas: de um Ponto e uma 
Circunferência, de uma Reta e uma Circunferência e 
duas Circunferências 

Introduzir 
e Articular 

Introduzir 
e 
Construir 

-Introdução e Definição 
-Função Polinomial 
-Igualdade de Polinômios 
-Raiz de um Polinômio 

-Equações Polinomiais 

Definir e Aplicar 

-Introdução 
-Parábola 
-Elipse 
-Hipérbole 

Geometria Analítica – 

Secções Cônicas 

Introduzir 
e  
Articular 

-Introdução 
-Eventos Certos, Impossível e Mutualmente 
Exclusivos 
-Definição Teórica de Probabilidade e Consequências 
-O Método Binomial 

 

Análise Combinatória 

 

Definir 

-Princípio da Multiplicação 
-Permutações Simples e Fatorial de um Número 
-Arranjos Simples 
-Combinações Simples 
-Permutações com Repetição 
-Binômio de Newton 

-O Triângulo de Pascal 

Introduzir 
e 
Construir 

-Noção de Poliedro 
-Poliedros: Convexo e Não-Convexo 
-A Relação de Euler 
-Poliedros Regulares 
-Prismas 
-Princípio de Cavalieri 
-Volume do Prisma 
-As Pirâmides 

-Introdução 
-O Cilindro 
-O Cone 

-A Esfera 

Probabilidade 

Poliedros: Prismas e 
Pirâmides 

 

Introduzir Polinômios e Equações 
Algébricas 

 

Corpos Redondos: 
Cilindros, Cone e Esfera 

 

Números Complexos 

Estatística Introduzir 
e Definir 

Definir -O Conjunto dos Números Complexos 
-Forma Algébrica dos Números Complexos 
-Divisão de Números Complexos 

-Equações Binômias e Trinômias 

-Introdução 
-Termos de uma Pesquisa Estatística 
-Representação Gráfica 
-Medida: de Tendência e Dispersão 
-Estatística e Probabilidade 
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Por fim, temos o Volume 3, que é constituído também por dez capítulos. São 

eles:  

 Geometria Analítica: Ponto e Reta;  

 Geometria Analítica: Circunferência;  

 Geometria Analítica: Secção Cônica;  

 Análise Combinatória;  

 Probabilidade;  

 Poliedros, Prismas e Pirâmides;  

 Corpos Redondos, Cilindros, Cone e Esfera;  

 Estatística;  

 Números Complexos;  

 Polinômios e Equações Algébricas.   
 

Igualmente à obra anterior, nosso objeto de pesquisa não é trabalhado nesse 

volume. 

Observamos aqui que, no capítulo destinado ao estudo das noções de 

probabilidade, a Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC, suas representações e 

propriedades, assim como conceitos de Lógica, são necessários para a introdução 

dos conceitos de espaço amostral, eventos e suas propriedades e cálculo de 

probabilidades.  

É importante ressaltar que, ao introduzir as noções de probabilidade, Dante 

(2010) utiliza o ostensivo de representação do complementar de um conjunto A em 

relação ao conjunto universo, sem defini-lo, o que fica a critério do “topos” do 

professor, que pode referir-se aos conceitos desenvolvidos no primeiro ano do 

Ensino Médio e propor tarefas para que os estudantes possam trabalhar de forma 

independente, ou seja, conduzir os estudantes a um trabalho que se insere no 

primeiro nível de ajuda. 

Nessa análise, percebemos que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como a função 

enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora 

para as funções são abordadas no 1º ano do Ensino Médio - EM e retomadas nas 

séries posteriores como ferramentas explícitas para a introdução de novos 

conhecimentos. No terceiro ano do Ensino Médio - EM, quando se introduzem as 

noções de probabilidade, a noção intuitiva de conjunto será considerada uma 

ferramenta explícita para o desenvolvimento conceitual e para as aplicações desse 

conteúdo matemático.  
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Vale pontuar que as noções de produto cartesiano e relação entre conjuntos 

não são introduzidas e que existe uma preocupação em articular as noções de 

conjuntos com a lógica, mas o trabalho pertence à esfera do professor, que precisa 

conhecer seu grupo de estudantes para considerar as ajudas necessárias.  

Existe um discurso tecnológico, em geral, associado aos ostensivos 

introduzidos, mas não se explicitam as teorias envolvidas, em particular, as 

articulações entre as noções de conjuntos e lógica e conjuntos e álgebra. Esse 

trabalho fica sob a responsabilidade do professor, que deve encontrar os meios para 

auxiliar seus estudantes. Esses meios dependem do grupo de estudantes, mas em 

função do material disponível, em geral, o professor precisa partir do quarto nível de 

ajuda e progredir até que os estudantes atinjam a independência esperada para 

trabalhar no primeiro nível. 

 



155 
 

 

5.8  ANÁLISE DA OBRA DE ANTONIO MACHADO DOS SANTOS 

(MACHADO 1986) 

O organograma abaixo apresenta uma visão geral da obra “Matemática 

Temas e Metas – 1 Conjuntos Numéricos e Funções”. 

FIGURA 49 - ORGANOGRAMA DA OBRA DE MACHADO (1986). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Esse livro é composto por quatro capítulos que tratam dos seguintes 

assuntos:  

 Os Conjuntos e Noções de Lógica;  

 Os Conjuntos Numéricos;  

Introduzir 

 

-Descrição e Representação de um Conjunto 
-Relação de Pertinência 
-Conjuntos Iguais 
-Subconjuntos e Relação de Inclusão 
-Os Quantificadores 
-Implicação e Equivalência 
-Propriedades de Inclusão e Conjunto das Partes 
-Intersecção e União. Conectivos E e OU 
-Diferença e Complementar e Conjunto Universo 
 

 
 
 

Os Conjuntos 

Numéricos 

Conjuntos e Noções 
de Lógica  

-Conjunto dos Números Naturais 
-Conjunto dos Números Inteiros 
-Valor Absoluto de um Inteiro 
-Conjunto dos Números Racionais 
-Conjunto dos Números Reais 
-Comparação de Números Reais e Intervalos 
-Propriedades das Desigualdades e Inequações 
-Módulo de um Número Real e Propriedades 
 

Introduzir e Articular 

Introduzir e Construir 

Definir e Aplicar 

-Par Ordenado 
-Produto Cartesiano 
-Relação 
-Gráfico de uma Relação 
-Função 
-Gráfico de uma Função 
-Função Constante 
-Função Polinominal do 1

 o
  Grau 

-Inequações do 1
 o

  Grau e Inequações Produto e 
Quociente 
-Sistemas de Inequações 
-Equações do 2

 o
  Grau 

-Função Polinominal do 2
 o
  Grau 

-Inequações do 2
 o
  Grau 

Funções Polinominais do 1
o
 e 

2
o
 Grau 

Introduzir e  Articular 

-A Função Exponencial 
-Comparação de Potenciais de Mesma Base 
-Equações Exponenciais 
-Inequações Exponenciais 
-Logaritmos 
-A Função Logarítmica 
-Comparação de Logaritmos de Mesma Base 
-Equações Logarítmicas 
-Inequações Logarítmicas 
-Propriedades Operativas dos Logaritmos 
-Cologaritmo 
-Mudança de Base 
 
 
 

Operações sobre 
Funções 

 

-Soma, Produto e Quociente 
-Gráficos de Funções Racionais 
-Função Composta 
-Funções Definidas por Radicais 
-Funções Definidas por mais de uma Sentença 
Função Módulo de um Número Real 

As Funções Exponencial e Logarítmica  
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 Funções Polominais do 1º e 2º Grau;  

 Operações sobre Funções;  

 As Funções Exponencial e Logarítmica.   
 

Ao iniciar o capítulo, Machado (1986) faz uma apresentação em que 

considera que os estudantes já tenham conhecimentos retrospectivos disponíveis 

sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, relações, operações e 

propriedades, uma vez que ele informa que fará uma revisão da “teoria dos 

conjuntos” já vista no Ensino Fundamental - EF, o que realmente ocorria naquela 

época e que nos conduziu a analisar esta obra.   

Machado (1986) inicia dando uma ideia da noção de conjunto como uma 

coleção de objetos, ou seja, considerando-a como uma noção intuitiva e, em 

seguida, descreve alguns conjuntos por meio de seus ostensivos de representação, 

ainda que não utilize essa nomenclatura, a saber: ostensivo de representação 

intrínseco, ostensivo de representação predicativo, ostensivo de representação 

estendido e ostensivo de representação por diagrama de Venn.  

Na sequência, o autor introduz a relação de pertinência com seus respectivos 

ostensivos de representação ( , ) e considera abusivamente a igualdade de 

conjuntos sem passar pela relação de inclusão. Machado (1986) define igualdade de 

dois conjuntos finitos quando eles têm exatamente os mesmos elementos, o que 

supõe a utilização dos ostensivos de representação estendido e diagrama de Venn. 

Ao introduzir a relação de inclusão, como Dante (2010), o autor parte de um 

exemplo de um caso particular e, por meio do ostensivo de representação diagrama 

de Venn, enuncia a relação e utiliza o ostensivo de representação intrínseco para 

considerar o ostensivo de representação da inclusão ( ) e ainda, por meio de um 

exemplo, o autor mostra a propriedade da igualdade de dois conjuntos, 

considerando a inclusão nos dois sentidos. 

Nas tarefas propostas aos estudantes, “topos” do estudante, o autor já 

considera noções de Lógica para, na sequência, abordar a questão dos 

quantificadores e as noções de implicação e equivalência, que serão articuladas 

com a noção de relação de inclusão e igualdade de conjuntos. A partir do discurso 

tecnológico teórico, os estudantes podem, com o auxílio do professor, estudar as 

propriedades apresentadas, partindo agora do terceiro nível de ajuda para 

sucessivamente atingir o primeiro.  
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Nas tarefas de aplicação, “topos” do estudante, são considerados como 

conhecimentos retrospectivos mobilizáveis noções de lógica elementar e álgebra, 

que são explicitadas no texto considerado como parte do professor. 

Machado (1986), como Dante (2010), introduz o conjunto das partes de um 

conjunto, a partir de um exemplo, mas não considera a propriedade associada ao 

número de elementos do conjunto e o número de elementos do conjunto das partes. 

Ao introduzir as operações de intersecção e reunião, o autor recorre aos 

mesmos ostensivos de representação que Dante (2010) e, por meio de exemplos de 

casos particulares, enuncia as propriedades, visualizando-as por meio do ostensivo 

de representação diagrama de Venn. Nesse momento, o autor propõe diversas 

tarefas para os estudantes que seguem a mesma lógica do curso e que exigem 

apenas o nível de conhecimento mobilizável em relação aos ostensivos de 

representação de conjuntos. 

Na sequência, Machado (1986) introduz a noção de diferença e 

complementar de um conjunto em relação a outro e o complementar de um conjunto 

em relação ao conjunto universo. Além disso, o autor demonstra as leis de De 

Morgan, deixando para o professor, “topos” do professor, a justificativa da inclusão 

nos dois sentidos, uma vez que para a sua demonstração, ele utiliza a equivalência. 

Para melhor visualizar as leis, o autor emprega o ostensivo de representação 

diagrama de Venn. Assim, cabe ao professor trabalhar com seus estudantes a partir 

do terceiro nível de ajuda para que eles possam atingir a independência esperada. 

As tarefas propostas aos estudantes, “topos” dos estudantes, como as 

anteriores, exigem o nível mobilizável em relação aos ostensivos de representação 

introduzidos no curso.  

A propriedade número de elementos da reunião é considerada por nós como 

pertinente ao “topos” do professor, mas, como aparece nos exercícios resolvidos, 

pode ser deixada a cargo dos estudantes compreendê-la a partir do discurso 

tecnológico que a justifica apresentado pelo autor e representado visualmente por 

meio do ostensivo de representação diagrama de Venn, como se pode ver pela 

figura a seguir. Nesse caso, mais uma vez o professor pode iniciar seu trabalho a 

partir do terceiro nível de ajuda, pois o quarto pode ser representado pela ajuda 

dada pelo livro em função do discurso apresentado. 
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FIGURA 50 - OPERAÇÕES COM CONJUNTOS. 

 

FONTE: Machado (1986, p. 15). 
 

Assim, para a tarefa acima, podemos considerar que o professor poderia 

pedir para os estudantes discuti-la, o que corresponde ao terceiro nível de ajuda e, 

na sequência, propor novas tarefas de forma que os mesmos trabalhariam sobre o 

segundo nível de ajuda, podendo assim encontrar a independência necessária para 

trabalhar sobre tarefas, para as quais eles precisam apenas relembrar seu objetivo, 

ou seja, o estudante pode resolver a questão contida na tarefa proposta do modo 

mais independente possível. 

As tarefas finais delegadas aos estudantes, “topos” do estudante, exigem o 

nível mobilizável em relação aos ostensivos de representação apresentados no 

curso e o nível disponível em relação a conhecimentos de álgebra elementar e 

lógica elementar, que não são explicitados na obra. 

Nessa obra, o autor inicia introduzindo a noção de par ordenado e, na 

sequência, define produto cartesiano entre dois conjuntos finitos, o que lhe faculta 

considerar a definição de relação entre dois conjuntos como um subconjunto do 

produto cartesiano para propor diversas tarefas em que o ostensivo de 

representação diagrama de Venn é privilegiado. O autor considera ainda o gráfico de 

uma relação entre dois conjuntos finitos. É importante lembrar que essas noções são 

explicitadas por meio de um discurso tecnológico, que pode ser utilizado pelo 

professor como meio para iniciar seu trabalho pelo quarto nível de ajuda, supondo o 

material encontrado no livro didático como elemento de desenvolvimento das noções 

propostas. 
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O estudo das funções é introduzido de maneira intuitiva por meio de exemplos 

em que se considera a covariação de grandezas. A seguir, o autor introduz a 

definição de função enquanto relação entre conjuntos, utilizando conjuntos finitos e 

privilegiando o ostensivo de representação diagrama de Venn. A partir da definição 

de função enquanto relação entre conjuntos, o autor define Domínio, Contradomínio 

e Conjunto-imagem. 

Na sequência, é introduzido o gráfico de uma função definida entre conjuntos 

finitos e estende-se essa representação para as funções de uma variável real a 

valores reais, sem dar ênfase ao fato de o gráfico ter apenas um conjunto de ponto 

para o caso dos conjuntos discretos e representar uma figura geométrica para o 

caso dos conjuntos contínuos; no caso, o conjunto dos números reais.  Aqui, 

compete ao professor explicitar essa diferença. 

O autor passa em seguida ao estudo das funções afim e quadrática e suas 

propriedades e, ao tratar das operações sobre funções, ele introduz a operação de 

composição de duas funções. As funções injetora, sobrejetora e bijetora, assim 

como a inversa de uma função, não são tratadas nessa obra.   

Na sequência, apresentamos uma breve discussão sobre a abordagem da 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções nas obras avaliadas e indicadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) – (Brasil, 2012). 
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5.9 UMA BREVE DESCRIÇÃO SOBRE A ABORDAGEM DA NOÇÃO 

INTUITIVA DE CONJUNTO NAS OBRAS AVALIADAS PELO PNLEM 

 

 Corroboramos o ensinamento de Lima (2006), segundo o qual, a Matemática 

atual é formulada na linguagem de conjuntos, o que torna essa noção fundamental, 

pois a partir dela é que podemos expressar todos os conceitos matemáticos.  

Além disso, o autor enfatiza que a linguagem de conjuntos torna possível dar 

aos conceitos e às proposições matemáticas a precisão e a generalidade que são 

características básicas dessa ciência.  

Vale destacar que Lima (2006) recomenda que se evite falar de “teoria dos 

conjuntos”, pois ao introduzir a noção de conjuntos, utilizamos apenas suas 

representações, relações, operações e propriedades, por meio de uma linguagem 

conveniente. Segundo Vygotsky (1988), a linguagem é uma espécie de cabo de 

vassoura muito especial, capaz de transformar decisivamente os rumos de 

nossa atividade. 

Quando aprendemos a linguagem específica do nosso meio sociocultural, 

transformamos radicalmente os rumos de nosso próprio desenvolvimento. Assim, 

podemos perceber que Vygotsky (1988) dá importância à dimensão social, 

interpessoal, na construção do sujeito psicológico. 

Os processos de desenvolvimento chamaram a atenção de Vygotsky (1988), 

que sempre procurou entender o aparecimento de novas formas de organização 

psicológica, ao invés de reduzir a estrutura de aprendizagem a elementos 

constitutivos. 

Assim, parece-nos importante que os estudantes iniciem em algum momento 

o estudo da linguagem de conjuntos, em particular, no Ensino Médio - EM, quando 

se introduz a noção de função de uma variável. 

Para compreender as propostas institucionais existentes em relação à 

introdução da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 

operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação 

entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, 

sobrejetora e bijetora para as funções, consideramos que, além das análises já 

apresentadas, é importante observar as possíveis relações institucionais existentes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
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nas obras indicadas pelo Programa Nacional do Livro Didático Ensino Médio – 

PNLEM – (BRASIL, 2012). 

Iniciamos a descrição da obra de Iezzi et al. (2010),  na qual identificamos que 

os autores se referem à “teoria dos conjuntos”, mas a abordagem apresentada é 

centrada na linguagem e representação de conjuntos. 

Os autores esclarecem que os conjuntos não são definidos, mas apenas 

aceitos intuitivamente, o que leva a considerá-los como uma noção primitiva. A partir 

dessa noção primitiva, os autores indicam quais os ostensivos de representação 

para a noção intuitiva de conjunto, os ostensivos de representação dos elementos 

de um conjunto e o ostensivo de representação da relação de pertinência, ou seja, a 

relação entre elemento e conjunto.  

Ainda na forma intuitiva, os autores utilizam exemplos para mostrar que dois 

conjuntos são iguais e definir conjuntos unitários e vazio. Na sequência, os autores 

introduzem o ostensivo de representação diagrama de Venn e, por meio de um 

exemplo, definem subconjuntos e relação de inclusão e suas propriedades. 

Ainda por meio dos ostensivos de representação simbólico e diagrama de 

Venn, os autores definem a operação de intersecção e reunião e fazem uma 

observação sobre os conectivos E e OU utilizados na definição dessas operações. 

Chamamos a atenção para o fato de que os autores articulam explicitamente os 

conhecimentos associados às operações com conjuntos com os conectores lógicos 

que correspondem às operações em lógica proposicional. 

Após introduzir as operações de intersecção e reunião, os autores mostram, 

por meio do ostensivo de representação diagrama de Venn, a relação entre o 

número de elementos da reunião e da intersecção de dois e três conjuntos. Na 

sequência, os autores enunciam as propriedades da reunião e intersecção de 

conjuntos e definem diferença entre dois conjuntos, analisando os casos particulares 

por meio do ostensivo de representação diagrama de Venn, o que auxilia a 

introdução do complementar de um conjunto em relação ao outro e o complementar 

do universo. 

Após as definições e representações das operações e relações, são 

propostas tarefas em que dados os conjuntos, espera-se que os estudantes utilizem 

os diferentes ostensivos de representação para executá-las. Para a resolução 

dessas tarefas, o ostensivo de representação diagrama de Venn parece ser 

privilegiado. 
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Os autores fazem ainda um apêndice com noções de lógica, introduzindo os 

conectivos lógicos e seus respectivos ostensivos de representação: negação (~), 

conjunção (∧), disjunção (∨), implicação (), bi-implicação ou equivalência (), as 

tabelas verdade para os conectivos considerados. Na sequência do apêndice, os 

autores introduzem ainda os quantificadores e fazem a articulação entre a relação 

de inclusão e a negação de proposições quantificadas.  

Há que se destacar que, na obra de Machado (1986), anterior aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, já se introduzia a Noção Intuitiva de 

Conjuntos e se fazia explicitamente a articulação com noções de lógica da forma 

como encontramos na obra de Iezzi et al. (2010). Isso parece demonstrar não só a 

importância da introdução da Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, 

relações, operações e propriedades, mas também a articulação com as noções de 

lógica proposicional para auxiliar na compreensão dos conceitos matemáticos que 

serão introduzidos no Ensino Médio – EM. 

 Nessa perspectiva, após introduzir a noção de Função como covariação de 

grandezas e, na sequência, como relação entre conjuntos, por meio do ostensivo de 

representação diagrama de Venn, sem utilizar as noções de produto cartesiano e 

relação e entre conjuntos que não são introduzidas na obra, os autores definem 

domínio, contradomínio e conjunto-imagem, tomando como exemplo as funções 

definidas por meio de dois conjuntos finitos e discretos, para os quais os autores 

fazem uso dos ostensivos de representação diagrama de Venn e o ostensivo de 

representação algébrico. Após considerar a representação de pontos no plano 

cartesiano, os autores constroem o gráfico para uma função definida por meio de 

conjuntos discretos e finitos e ampliam para o caso dos conjuntos dos números 

reais, finalizando com o estudo do sinal, a monotonicidade, os máximos e mínimos 

de funções definidas de R em R, por meio do ostensivo de representação gráfica, 

mas não consideram as noções de função injetora, sobrejetora e bijetora. 

Após essa breve descrição da obra de Iezzi et al. (2010), observamos que, na 

obra de Paiva (2009), a Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, 

relações, operações e propriedades são introduzidas da mesma maneira que na 

anterior e que o autor considera os conceitos introduzidos como elementos da teoria 

dos conjuntos, não fazendo a distinção recomendada por Lima (2006).  
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Peso maior é dado ao ostensivo de representação diagrama de Venn e o 

autor não faz a articulação entre a noção intuitiva de conjuntos e as noções de 

lógica. 

O autor inicia o estudo das funções pela representação de pontos no Sistema 

Cartesiano Ortogonal e, na sequência, introduz o conceito de função como 

covariação de grandezas. Ao apresentar as formas de representação de função, o 

autor considera os ostensivos de representação tabela, gráfico e diagrama de Venn, 

o que lhe oportuniza introduzir as noções de domínio, contradomínio e conjunto-

imagem para as funções definidas por meio de conjuntos discretos e finitos. 

As propriedades das funções estudadas por meio do ostensivo de 

representação gráfico são introduzidas através do gráfico de uma função definida 

entre conjuntos discretos e finitos e expandido para funções de uma variável real a 

valores reais.  

Outra obra avaliada e indicada pelo Programa Nacional do Livro Didático 

Ensino Médio - PNLEM é a obra de Ribeiro (2010), na qual a Noção Intuitiva de 

Conjuntos, suas representações, relações, operações e propriedades são 

introduzidas do mesmo jeito que na obra de Paiva (2009), sem articulação com as 

noções de Lógica. Para essa obra, observamos que o autor trata a Noção Intuitiva 

de Conjuntos referindo-se à “teoria dos conjuntos”, isto é, não faz a distinção entre o 

trabalho realizado que está centrado apenas na linguagem e representação de 

conjuntos. Nessa obra, o ostensivo de representação privilegiado é o diagrama de 

Venn, como nas anteriores. 

Assim como nas obras já analisadas, o autor introduz a noção de função por 

meio de um exemplo em que a mesma é definida como covariação de grandezas, o 

que o conduz a expandir essa definição para as funções de uma variável real a 

valores reais.  

Ainda como os anteriores, são definidos o produto cartesiano de dois 

conjuntos discretos e finitos e a noção de função enquanto relação entre dois 

conjuntos. Assim, são definidas as noções de domínio, contradomínio e conjunto-

imagem e as propriedades de paridade, monotonicidade, funções injetora, 

sobrejetora e bijetora. Após estudar as propriedades das funções, por meio de seus 

respectivos ostensivos de representação gráfica, o autor introduz as noções de 

função composta e inversa.  
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A obra de Souza (2010) parece considerar apenas a questão da linguagem e 

representação de conjuntos, pois, partindo de exemplos de classificação de 

coleções a partir de certa característica, o autor introduz os diferentes ostensivos de 

representação de conjuntos e segue o mesmo caminho traçado nas obras 

anteriores, dando ênfase ao ostensivo de representação diagrama de Venn. Nessa 

obra, o autor não faz articulação entre a noção intuitiva de conjuntos e as noções de 

lógica. 

Souza (2010) segue o mesmo modelo já apresentado para a introdução da 

noção de função e suas propriedades. As obras analisadas seguem um mesmo 

modelo para a sua organização matemática e didática, apresentando uma sequência 

similar.  

A obra coletiva de Barroso et al. (2010), também avaliada e indicada no 

Programa Nacional do Livro Didático Ensino Médio - PNLEM – (Brasil, 2010), como 

na anterior, parece considerar apenas a questão da linguagem e representação de 

conjuntos. A apresentação da Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, 

relações, operações e propriedades segue a mesma estrutura das obras anteriores e 

o enfoque é dado ao ostensivo de representação diagrama de Venn. Nessa obra, 

não se considera a articulação entre a Noção Intuitiva de Conjunto e as noções de 

Lógica. 

Como as outras obras já analisadas, esses autores seguem a mesma 

organização matemática e didática, apresentando uma sequência similar às 

anteriores. 

Ainda avaliada e indicada pelo Programa Nacional do Livro Didático Ensino 

Médio  (PNLEM) – (Brasil, 2012), temos a obra de Smole e Diniz (2010), que não 

aborda a Noção Intuitiva de Conjuntos, iniciando com os conjuntos numéricos, mas 

as autoras introduzem a noção de função por meio do conceito de covariação de 

grandezas e consideram a localização de pontos no Sistema Cartesiano Ortogonal. 

Após apresentar gráficos de funções para os quais podemos identificar que as 

funções são definidas para grandezas que variam de forma discreta ou contínua, as 

autoras introduzem a representação f: A→ B, x |→ y = f(x), explicitando que x é a 

variável dependente, mas não se clarifica quem são os conjuntos A e B.  

Do mesmo modo, as autoras definem domínio de f como sendo o conjunto 

dos valores de x, para os quais a função é possível, ou seja, apesar de utilizarem a 

representação atual de função, essa não é explicitada ao relacionar conjunto A com 
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o domínio da função, empregando uma forma intuitiva para reconhecê-lo. Da mesma 

forma, é considerado o contradomínio; já para o conjunto-imagem, as autoras 

relacionam um elemento x de A com um elemento y de B, por meio da aplicação f. 

Igualmente aos livros didáticos dos autores acima considerados, Smole e Diniz 

(2010) constroem um gráfico para função definida entre dois conjuntos finitos e 

discretos e ampliam o estudo para um mesmo tipo de função definida de R em R, 

sem considerar os conjuntos finitos e infinitos, discretos e contínuos. O estudo do 

gráfico das funções é desenvolvido como meio de leitura de informações, por via 

desse ostensivo de representação.  

Na sequência, as autoras introduzem as funções de uma variável real a 

valores reais e suas propriedades, sem tratar das Noções de Domínio, 

Contradomínio e Conjunto-imagem, assim como as funções injetora, sobrejetora e 

bijetora. 

 

5.10 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A análise das relações institucionais existentes para a obra de Machado 

(1986), anterior aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

PCNEM - Brasil (2006), coloca em evidência a importância da linguagem de 

conjuntos e suas representações no início do Ensino Médio - EM, momento no qual 

são introduzidas as funções numéricas. Além disso, na obra, observamos a 

importância da articulação entre a noção intuitiva de conjuntos e as noções de 

lógica. 

A análise das obras de Dante (2010) para o Ensino Fundamental - EF nos 

permitiu observar que a Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, 

relações, operações e propriedades não são trabalhadas nessa etapa escolar, 

portanto, não podem ser consideradas como um conhecimento retrospectivo 

disponível para os estudantes que iniciam o Ensino Médio - EM. 

Mais uma vez vale salientar os princípios básicos da teoria de Vygotsky 

(1988), que se consubstancia no conceito de Zona de Desenvolvimento Real - ZDR, 

pois é um dos conceitos importantes de nossa pesquisa, ou seja, a diferença entre a 

habilidade do estudante de resolver problemas por si mesmo e a habilidade de 

resolvê-los com ajuda de alguém, por outras palavras, a ZDR abrange todas as 
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funções e atividades que o estudante consegue desempenhar por seus próprios 

meios, sem ajuda externa.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP abrange todas as funções e 

atividades que o estudante consegue desempenhar apenas se houver ajuda de 

alguém, pessoa que intervém para orientar o estudante, podendo ser tanto um 

professor ou pais, até mesmo um amigo que já tenha desenvolvido a habilidade 

requerida.  

De acordo com Vygotsky (1988), uma característica essencial do aprendizado 

é que ele desperta vários processos de desenvolvimento internamente, os quais 

funcionam apenas quando o estudante interage em seu ambiente de convívio.   

Dessa forma, quando o estudante é chamado a utilizar a Linguagem de 

Conjunto e seus ostensivos de representação na passagem entre o Ensino 

Fundamental anos Finais – EFF para o Ensino Médio – EM, é preciso que o 

professor esteja atento para o fato de que esse conteúdo matemático não foi 

trabalhado no Ensino Fundamental anos Finais – EFF. É então necessário um 

trabalho específico que auxilie os estudantes a passarem de um nível de 

dependência representado pelo nível de ajuda 4 a um nível de maior  

independência, que corresponde ao nível 1, o que faz supor que o trabalho a ser 

realizado está diretamente sujeito aos níveis 2 e 3, que correspondem à ação do 

professor e de colegas mais avançados, ou seja, considera-se aqui que os 

estudantes, mesmo com a ajuda do professor e dos materiais de ensino como os 

livros didáticos, desenvolvem diferentes Zonas de Desenvolvimento Proximal – ZDP. 

Assim, sendo a Matemática atual formulada, por meio da linguagem de 

conjuntos, entendemos que em um determinado momento do processo de ensino 

aprendizagem, os estudantes devem entrar em contato com essa noção e nos 

parece indicado o que tem sido feito pelos autores da maioria das obras avaliadas e 

indicadas pelo Programa Nacional do Livro Didático Ensino Médio - PNLEM de 

introduzir a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 

operações e propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação 

entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, 

sobrejetora e bijetora para as funções no início do Ensino Médio - EM.  

Salientamos que, ao se introduzirem os conceitos acima, as noções 

associadas à álgebra elementar e à lógica proposicional são consideradas como 

conhecimentos retrospectivos disponíveis, o que não é sempre o caso. Fica a cargo 
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dos professores identificar os conhecimentos de seus estudantes e propor ajudas 

que podem iniciar-se no quarto ou terceiro nível, dependendo do material utilizado.  

É importante pontuar também que os professores e estudantes podem apoiar-

se nas obras analisadas, mas é preciso que o professor identifique as dificuldades 

de seus estudantes e a abrangência da obra para propor as ajudas necessárias. 

Nesse momento, um instrumento interessante seria a utilização de um recurso 

computacional, podendo ser o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL.  

Em relação às sete obras avaliadas e indicadas no PNLEM, observamos que 

duas delas, dos autores Dante (2010) e Iezzi et al. (2010), além de introduzir a 

Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades, articulam esses conhecimentos com as noções de Lógica. Iezzi et al. 

(2010) introduzem ainda a tabela verdade e os quantificadores, mas as noções de 

álgebra elementar são consideradas disponíveis e sua revisita depende do grupo de 

estudantes. 

As outras quatro obras, de Paiva (2010), Ribeiro (2010), Souza (2010) e 

Barroso et al. (2010), introduzem a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades, assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

enquanto linguagem e representação, mas não fazem articulação com noções de 

lógica; logo, é mais um trabalho para ser desenvolvido pelo professor utilizando o 

nível de ajuda adequado a seu grupo de estudantes. 

A obra de Smole e Diniz (2010) não introduz a Noção Intuitiva de Conjuntos, 

suas representações, relações, operações e propriedades, iniciando pela 

abordagem dos conjuntos numéricos que também são revisitados nas outras obras 

aqui analisadas. Para a noção de função, existe um problema de uso de ostensivos 

de representação, os quais não são explicitados pelas autoras e que precisam de 

um trabalho do professor na busca do material adequado para auxiliar seus 

estudantes. 

Ao considerar a obra de Machado (1986), atentamos ao fato de que parece 

existir um retorno ao trabalho com a Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades e, em alguns casos, já se 

identifica uma articulação com noções de Lógica.  
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Observamos que a obra antiga e também as recentes, ao introduzirem a 

Noção Intuitiva de Conjuntos, tratam os conceitos a ela associados como 

ferramentas para o trabalho matemático a ser desenvolvido posteriormente. Em 

geral, o tratamento dado é centrado sobre os ostensivos de representação, exigindo 

apenas que os estudantes disponham de conhecimentos cotidianos sobre 

agrupamentos. Os exemplos levam em conta os quadros numérico, algébrico e 

geométrico e podem ser utilizados em função dos conhecimentos retrospectivos dos 

diferentes grupos de estudantes.  

Em geral, o nível de conhecimento esperado dos estudantes é o mobilizável, 

sendo o ostensivo de representação diagrama de Venn privilegiado, tanto na 

introdução de novos conceitos, como na proposta de tarefas para os estudantes.  

Sendo a introdução da noção intuitiva de conjuntos associada, mais 

particularmente, as suas possíveis representações simbólicas, o discurso utilizados 

para justificá-las, quando existe, restringe-se a um discurso tecnológico de leitura 

das representações simbólicas introduzidas. Apenas quando se articulam noções de 

conjuntos com a Lógica proposicional é que se constrói um discurso teórico, no caso 

associado à Lógica. 

Assim, encontramos diferentes relações institucionais em que a opção de 

tratamento da noção intuitiva de conjuntos, suas representações, relações, 

operações e propriedades depende do ponto de vista de cada autor, como foi 

possível comprovar nas obras analisadas. 

É importante observar que a Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC é tratada 

como teoria dos conjuntos; isso parece conduzir a uma falta de orientação mais 

específica para esse domínio, o que ajuda a aumentar as possibilidades de 

tratamento em função do ponto de vista de cada autor e de cada professor.  

Apesar dos documentos oficiais do Ensino Fundamental - EF considerarem 

que ainda se insiste no trabalho com a linguagem da teoria dos conjuntos na séries 

iniciais, na formalização precoce de conceitos, e no predomínio da álgebra nas 

séries finais com poucas aplicações práticas para essa etapa escolar, observamos 

que na coleção analisada do Ensino Fundamental - EF não foi encontrado esse tipo 

de situação. Em termos de conjuntos, são privilegiados os conjuntos numéricos, 

suas operações, representações e diferentes métodos de cálculo aritmético. 

Ainda em relação aos documentos oficiais, nota-se que a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC e funções, objeto de estudo dessa pesquisa, não é considerada 
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como um domínio pertinente ao Ensino Médio - EM, mas a análise das novas 

coleções para o Ensino Médio – EM, indicadas pelo PNLEM (BRASIL, 2010), revela 

uma tendência de se retomar a abordagem desse domínio da mesma forma que se 

fazia nos anos 1980.  

Dos sete livros indicados pelo PNLEM (BRASIL, 2010), apenas um não trata o 

domínio Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e das funções enquanto relação entre 

conjuntos; os outros seguem organizações matemáticas e didáticas bastante 

próximas e um deles já introduz a articulação entre a Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC com a Lógica proposicional.   

Essa nova tendência parece indicar uma preocupação com a formação de 

estudantes que possam seguir seus estudos superiores na área de computação e 

informática, o que, por sua vez, exige deles conhecimentos associados à álgebra e 

ao trabalho com conjuntos discretos, ou seja, esses domínios da Matemática 

correspondem aos conhecimentos retrospectivos esperados dos estudantes para 

que se possa trabalhar de modo mais eficiente por meio da introdução de novos 

conhecimentos, considerando os processos propiciados pela Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZPD do grupo de estudantes do Ensino Superior - ES. 

Podemos ainda considerar que o quarto nível de ajuda é desenvolvido nos 

livros didáticos para alguns conceitos e noções associados à Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC e às funções. Sendo o professor o interlocutor entre esse material e 

o curso, seu trabalho parece estar centrado no nível três. Assim, as tarefas 

propostas podem ser vistas como elementos dos níveis um e dois, pois o estudante 

pode executá-las independentemente de ajuda de outros, ou seja, quando ele se 

encontra no nível um, ou por meio da revisita da parte teórica e exemplos, 

solicitando a ajuda do professor ou dos colegas mais avançados, o que corresponde 

ao nível dois. 

Finalmente, consideramos que os conhecimentos sobre o nosso objeto de 

pesquisa desenvolvidos no Ensino Médio - EM são de fundamental importância para 

o desenvolvimento e aplicação de Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL no 

Ensino Superior - ES, pois ao articular esses conhecimentos com os novos 

conhecimentos a serem introduzidos nessas disciplinas, é possível trabalhar sobre a 

Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP e assim auxiliar os estudantes a 

avançarem no seu desenvolvimento.  



170 
 

 

Nesse sentido, sem esses conceitos assimilados pelos estudantes no Ensino 

Médio - EM, estes terão maior dificuldade para as aplicações dos novos conceitos 

voltados à Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e Linguagem SQL nas 

carreiras de Tecnologia de Informação - TI no Ensino Superior – ES.  

Dessa forma, o Sistema Tutorial Inteligente - STI aqui implantado e aplicado 

busca também fazer uma revisita desses conceitos aos estudantes conhecedores da 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC e funções como também apresentá-los àqueles 

que não tiveram acesso a eles em anos posteriores de sua formação acadêmica. 
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6 - RELAÇÕES PESSOAIS DOS ESTUDANTES PARA O TRABALHO 

COM A NOÇÃO INTUITIVA DE CONJUNTO - NIC, SUAS 

REPRESENTAÇÕES, RELAÇÕES, OPERAÇÕES E PROPRIEDADES 

NA TRANSIÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 

 

 Neste capítulo, apresentamos a análise do teste diagnóstico sobre a Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades, 

realizado pelo grupo de estudantes que participou da pesquisa. 

 Esse grupo é composto de 33 (trinta e três) estudantes do 3o semestre para a 

disciplina de Bancos de Dados de uma universidade privada de São Paulo. Esses 

estudantes, após nosso pedido e orientação, concordaram em participar do teste 

diagnóstico e, para tal, preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), assim como os demais 65 (sessenta e cinco) estudantes, que totalizam 98 

(noventa e oito).  Vale salientar que esse teste diagnóstico foi feito no primeiro dia de 

aula de uma turma do terceiro semestre do curso de Tecnologia de Desenvolvimento 

de sistemas, constituída pelos 33 (trinta e três)  estudantes já mencionados, tal teste 

está descrito no Anexo 1. Já para o teste do Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - STIPL, no que se refere a acesso e navegabilidade, conforme questionário 

apresentado no Anexo 2, todos os 98 (noventa e oito) estudantes participaram da 

avaliação. 

Observamos que os estudantes do grupo já haviam cursado as disciplinas de 

Matemática Aplicada no primeiro semestre do curso e Algoritmos e Lógica de 

Programação no 2o semestre do curso que, segundo as análises das relações 

institucionais apresentadas no capítulo anterior, evidencia-se que, nessas 

disciplinas, o professor poderia revisitar a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

operações, representações e propriedades, se considerassem oportuno para o 

desenvolvimento das noções associadas à disciplina e em função dos 

conhecimentos prévios de seus estudantes.  

 É importante observar aqui que o plano de ensino das disciplinas acima 

citadas é denso e deixa pouca oportunidade para que o professor insira mais 

elementos que completem a formação de seus estudantes.  

 O teste diagnóstico foi aplicado na segunda aula da disciplina de Aplicações 

de Banco de Dados, após explicação pelo professor da necessidade de autorizarem 
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a utilização do material para a pesquisa. Observamos que esse mesmo teste serviu 

para o professor desenvolver suas aulas, uma vez que o grupo mostrou-se bastante 

heterogêneo. 

 O teste foi aplicado em uma quinta-feira, durante as duas aulas, com 50 

minutos cada; portanto, os estudantes tiveram um tempo de 100 minutos para 

responder ao teste que é composto de quatro questões relativas à Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades. Duas questões 

foram retiradas do livro de Machado (1996) que, mesmo sendo antigo, tem uma 

abordagem recente, pois a análise das relações e expectativas institucionais 

apresentada no capítulo anterior mostra que nos livros atuais do Ensino Médio – EM, 

indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio – PNLEM, as 

abordagens sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas operações, 

representações e propriedades, são bastante próximas do que se fazia antes da 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - EM. 

 Observando que a palavra tarefa corresponde aos enunciados dos exercícios 

e, consequentemente, a uma forma de funcionar que é descrita de maneira 

matemática e a palavra atividade está associada ao trabalho realizado pelos 

estudantes, faremos a apresentação das análises questão por questão, partindo do 

respectivo enunciado, seguida de uma análise a priori da tarefa, considerando as 

respostas dos estudantes, as quais foram categorizadas e analisadas 

quantitativamente em função das atividades por eles desenvolvidas.  

 Após a análise quantitativa, apresentamos a análise a posteriori, de forma 

qualitativa, por meio das categorias identificadas na análise a priori e, quando 

necessário, introduzimos categorias não previstas. Para a análise qualitativa, 

apresentamos um extrato do trabalho realizado pelos estudantes em função da 

categoria encontrada e, para esse extrato, apresentamos um comentário sobre o 

trabalho realizado. 
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6.1 ANÁLISE A PRIORI E A POSTERIORI DO TESTE DIAGNÓSTICO 

 

Tarefa 1 

 

 O enunciado da primeira tarefa do teste (Anexo 1) é: 

 

T1: Dados os conjuntos A ={a, b, c, d, e, f, g}, B = {b, d, g, h, i} e C = {e, f, m, n}, 

determine: 

 

a) A – B     b) B – C     c) B – A    d) (A – B)   (B – A)     e) A   C 

 

Análise a priori da tarefa 1 

 

 Trata-se de uma tarefa cujo nível de conhecimento esperado dos estudantes 

é o nível técnico e para a qual, os conjuntos são dados por meio dos ostensivos de 

representação intrínseca (A, B, C) e pelo ostensivo de representação estendido, isto 

é, o conjunto é definido por seus elementos entre chaves e separados por vírgula.  

 O trabalho matemático a ser realizado são as operações de diferença entre 

conjuntos, reunião de conjuntos e interseção de conjuntos que são representadas 

pelos respectivos ostensivos de representação, os não ostensivos, ou seja, os 

nomes das operações não são explicitados no enunciado. Logo, aqueles que não 

dispõem de conhecimentos associados ao reconhecimento dos não ostensivos 

representados na tarefa poderão não ter condições de realizar a atividade. 

 Observamos ainda que esta tarefa é bastante usual quando se introduz a 

noção intuitiva de conjuntos e, mais particularmente, suas operações, pois no Ensino 

Médio – EM, o trabalho desenvolvido com conjuntos é aqui considerado intuitivo, por 

se centrar em determinar, por meio de suas representações, as possíveis relações, 

operações e propriedades.  

 Ressaltamos aqui que o estudante tinha a possibilidade de responder “Não 

estudei no Ensino Médio – EM”, “Não lembro” ou “Não sei”. Essas instruções eram 

dadas no início da tarefa e lidas pelo professor antes de os estudantes iniciarem o 

teste, como se pode observar na cópia do teste em anexo (Anexo 1).    



174 
 

 

 Os estudantes que reconheciam os não ostensivos representados na tarefa 

poderiam resolvê-la das seguintes maneiras, que correspondem às categorias da 

análise: 

 A categoria RM1 é aquela em que o estudante reconhece e associa o 

ostensivo de representação estendido com o ostensivo de representação 

intrínseco que é explícito na tarefa e, a partir dele, aplica a definição de 

diferença para resolver os itens a), b) e c), isto é, retirar a interseção do 

primeiro conjunto, e dar a resposta por meio do ostensivo de representação 

estendido. O item e) parece mais simples que o item c) por ser um caso 

frequente, que consiste em aplicar a definição de interseção para dois 

conjuntos dados, no caso, o estudante pode dar a resposta por meio do 

ostensivo de representação estendido. Já o item d) foi colocado antes do 

caso mais frequente, pois se trata de uma expressão com operações com 

conjuntos; exige que o estudante disponha de conhecimentos sobre 

operações e utilização de parênteses entre as operações, podendo assim 

colocar mais dificuldades aos estudantes, mas uma vez reconhecido, basta 

utilizar os resultados dos itens a) e c) e efetuar a reunião. 

 A categoria RM2 é aquela em que o estudante reconhece e associa os 

ostensivos de representação estendido e intrínseco com o ostensivo de 

representação diagrama de Venn. Por meio do diagrama, o estudante que 

conhece a operação diferença entre conjuntos visualiza e retira a interseção 

do primeiro conjunto. A resposta pode ser dada por meio do ostensivo de 

representação estendido ou por meio do ostensivo de representação 

diagrama de Venn. Neste caso, também o item d), por ser uma expressão 

com operações e parênteses, deve apresentar mais dificuldades aos 

estudantes. 

 A categoria RM3 é aquela em que o estudante aplica as definições de forma 

correta, utiliza a representação adequada, mas não existe indicação de como 

ele desenvolveu seu raciocínio. Neste caso, podemos supor que o estudante,  

de acordo com Chevallard (2011), já naturalizou os conhecimentos 

associados à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas operações, 

representações e propriedades, podendo aplicá-las sem necessidade de 

apresentar os intermediários utilizados na resolução do problema contido na 

tarefa.    
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 A categoria RM4 é aquela em que o estudante aplica as definições de 

maneira correta, porém indica apenas os elementos dos conjuntos pedidos, 

sem utilizar uma representação adequada explicitando ou não seu raciocínio. 

 A categoria RM5 é aquela em que o estudante utiliza uma das instruções para 

justificar sua dificuldade ou impossibilidade de executar a tarefa. Neste caso, 

para melhor compreender as dificuldades dos estudantes, consideramos as 

categorias: RM51 – não estudei no Ensino Médio - EM, RM52 – não lembro e 

RM53 – não sei. 

 

Análise a posteriori da tarefa 1  

 

 O quadro 12 abaixo corresponde aos resultados da análise da Tarefa 1 em 

função das categorias da análise a priori e das categorias introduzidas quando a 

solução da tarefa não se enquadra nas categorias pré-definidas.  

 No quadro 12, encontramos o número de estudantes que responderam a 

questão proposta na tarefa e as respostas foram classificadas nas respectivas 

categorias, assim como a porcentagem que representam em relação aos 33 

estudantes que participaram da pesquisa. Ressaltamos que foram introduzidas duas 

categorias não previstas, que serão explicitadas após a tabela dos resultados e, na 

sequência, apresentamos também extratos de atividades dos estudantes para 

ilustrar a nossa categorização. 

 QUADRO 12: RESULTADOS APRESENTADOS NA SOLUÇÃO DA TAREFA 1. 

Categorias RM3 RM31 RM4 RM5 RM6 

Número de 
estudantes e 
porcentagem 

9 

27% 

5 

15% 

3 

9% 

RM51 – 3 – 9% 

RM52 – 8 – 24% 

RM53 – 3 – 9% 

2 

6% 

 FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Observamos que os estudantes que apresentaram alguma solução pertencem 

às categorias RM1, RM3, RM31 e RM4. Os dezesseis estudantes (48%) inseridos 

nas categorias RM5 e RM6 parecem não ter relação pessoal com a Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades. 

 As categorias introduzidas na análise a posteriori foram RM31 e RM6. A 

categoria RM31 corresponde a resolver corretamente as operações de diferença, 

mas apresenta dificuldades para trabalhar com as operações de reunião e/ou 
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interseção. A categoria RM6 é aquela em que o estudante deixa a questão em 

branco. 

 Os nove (27%) estudantes que pertencem à categoria RM3 resolveram 

corretamente o problema da tarefa, sem necessidade de passar pelos 

intermediários, ou seja, podemos supor que eles já tenham naturalizado o trabalho 

matemático de solução de atividades que envolvem a Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas operações, representações e propriedades, isto é, as técnicas a ela 

associadas. 

 Na sequência, apresentamos alguns extratos da atividade desenvolvida pelos 

estudantes com um comentário sobre o trabalho realizado. 

 

- RM1  

Cópia do extrato do estudante 1:  

QUADRO 13: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 1. 

 

Análise Local: O estudante não passa pelos intermediários, apresentando uma solução direta. 
Como já anunciado acima, ele deve ter naturalizado o trabalho com as técnicas referentes às 
tarefas desse domínio matemático. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
 

- RM31 

Cópia do extrato do estudante 2:  

QUADRO 14: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 2. 

Análise Local:  O estudante tem dificuldades com as operações de reunião e interseção e com a 
representação de conjunto vazio. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
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Cópia do extrato do estudante 3:  

QUADRO 15: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 3. 
 

 

Análise Local: O estudante tem dificuldades com o formalismo de representação de conjuntos, 
o que pode tê-lo conduzido a considerar duas vezes o mesmo elemento ao efetuar a operação 
de reunião. 
Fonte: Arquivo Pessoal.  
 

- RM4  

Cópia do extrato do estudante 4:  

QUADRO 16: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 4. 

 

Análise Local: O estudante tem dificuldades com a representação formal de conjuntos. 

FONTE: Arquivo Pessoal.  
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 Os extratos apresentados acima colocam em evidência que, ao iniciar o 

Ensino Superior – ES, os estudantes ou dominam as representações e operações 

com conjuntos quando esses são dados por meio dos ostensivos de representação 

estendidos, pois são capazes de utilizá-los de forma naturalizada, sem necessidade 

de passagem pelos intermediários para a solução da tarefa proposta, ou apresentam 

dificuldades com o formalismo da representação de conjuntos e com a definição de 

suas operações que envolvem conhecimentos de lógica proposicional.  

 Assim, podemos supor que os estudantes que naturalizaram a Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades, isto é, as 

técnicas para a solução de tarefas desse domínio matemático, terão mais 

independência para cumprir tarefas associadas às disciplinas de algoritmos e lógica 

de programação e banco de dados. 

 

Tarefa 2 

 

 O enunciado da segunda tarefa do teste (Anexo 1) é: 

 

T2: Se A, B e A B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, qual 

o número de elementos da reunião?  

 

Análise a priori da tarefa 2  

 

 Na tarefa 2, os conjuntos são dados por meio dos ostensivos de 

representação intrínseca e é considerado apenas o número de elementos dos 

conjuntos dados, isto é, seu número cardinal. 

 Trata-se de uma tarefa comum, quando se introduzem as propriedades 

relacionadas ao número cardinal de um conjunto finito.  

  Os estudantes que reconhecem os não ostensivos representados na tarefa 

poderão efetuá-la das seguintes maneiras, que correspondem às categorias da 

análise. 

 A categoria RV é aquela em que o estudante constrói o diagrama de 

Venn e por meio dele determina a reunião dos conjuntos dados. 
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QUADRO 17: DIAGRAMA DE VENN DA TAREFA 2. 

                                             A                        B 

 

                                  

 

 

 

                                                       AB 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Inicia-se pela interseção n(AB) = 30 (representação em amarelo) e, na 

sequência, colocam-se os números cardinais de A e B, lembrando que é 

preciso retirar  30 do valor dado, assim o número de elementos de A que 

não pertencem à interseção é igual a 60 (representação em verde) e o 

número de elementos de B que não pertencem à interseção é igual a 20 

(representação em azul). Na sequência, somam-se os resultados acima 

determinados, encontrando o número cardinal da reunião n(AB) = 110. 

 A categoria RVE corresponde a utilizar o diagrama de Venn como em 

RV, mas não retirar dos números cardinais de A e B o número cardinal 

da interseção. Assim, encontra-se o resultado errado n(AB) = 170. 

 A categoria RSE1 corresponde a somar os números cardinais, 

encontrando o resultado errado n(AB) = 170. 

 A categoria RF corresponde a associar aos números cardinais dados, 

os ostensivos de representações simbólicas n(A) = 90, n(B) = 50 e 

n(AB) = 30 e aplicar a fórmula n(A) + n(B) – n(AB) = n(AB) que 

associa o número cardinal da reunião aos números cardinais dos 

conjuntos dados e o número cardinal da interseção. 

 A categoria RN é aquela em que o estudante apresenta uma resposta 

correta sem utilizar os ostensivos de representação diagrama de Venn, 

linguagem materna ou ostensivo de representação simbólica. Podemos 

supor neste caso que o estudante naturalizou o trabalho matemático 

associado a esse tipo de tarefa, isto é, as técnicas para desenvolvê-la, 

e assim não sentiu necessidade de explicitá-lo. 
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 A categoria RSR é aquela em que o estudante parece estar associando 

a operação de reunião de conjuntos à soma de números naturais. 

Assim, ele apenas soma os números cardinais dos conjuntos A e B, 

encontrando o resultado errado n(AB) = 140. 

  A categoria RM5 e suas subcategorias RM51, RM52 e RM53 são as 

mesmas da tarefa anterior. 

 A categoria RM6, já definida na tarefa 1, é aquela em que a tarefa é 

deixada em branco.  

 

Análise a posteriori da tarefa 2  

 

 O quadro 18, que segue, corresponde aos resultados da análise da tarefa 2 

em função das categorias da análise a priori e das categorias introduzidas quando a 

solução da tarefa não se enquadra nas categorias pré- definidas.  

 No quadro 18, encontramos o número de estudantes que executaram a 

tarefa, cujas respostas foram classificadas nas respectivas categorias, assim como a 

porcentagem que representam em relação aos 33 estudantes que participaram da 

pesquisa. Ressaltamos que foram introduzidas quatro categorias não previstas, que 

serão explicitadas após a tabela dos resultados e, na sequência, apresentamos 

também extratos de atividades dos estudantes para ilustrar a nossa categorização. 

 
QUADRO 18: RESULTADOS APRESENTADOS NA SOLUÇÃO DA TAREFA 2. 

Categorias RVI RVV RN RL RESJ RSR RM5 RM6 

Número de 
estudantes e 
porcentagem 

1 

3% 

2 

6% 

7 

21% 

1 

3% 

1 

3% 

2 

6% 

RM51 – 3 – 9% 

RM52 – 9 – 27% 

RM53 – 4 – 12% 

3 

9% 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Do grupo de 33 estudantes, observamos que nove (27%) deram uma 

resposta correta a essa tarefa, sendo que sete (21%) parecem já ter naturalizado a 

técnica para resolver esse tipo de tarefa. Observamos aqui que se trata de uma 

tarefa usual quando se introduz a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

operações, representações e propriedades. 
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 É importante ressaltar que 19 (57%) não abordaram a tarefa, justificando que 

não se lembravam, não sabiam ou não aprenderam. Os três (9%) estudantes que 

deixaram a questão em branco não justificaram a razão de não a terem abordado. 

 Entre as tentativas erradas, encontramos cinco (15%) dos estudantes que, 

somados aos 22 (66%) que não responderam por algum motivo ou deixaram em 

branco, dão um total de 27 (81%) estudantes. Assim, essa tarefa parece mais difícil 

que a anterior. 

 Além disso, ressaltamos que os estudantes que utilizaram as técnicas para 

resolver o problema dado,, mesmo que as tenham usado empregando um variante, 

são capazes de interpretá-las, como é o caso da resposta que corresponde à 

categoria RVV. Existem ainda estudantes que parecem responder considerando as 

operações com números naturais que correspondem aos que estão na categoria 

RSR. 

 As categorias introduzidas na análise a posteriori foram RVI, RESJ, RL e 

RVV.  

- A categoria RVI é aquela em que o estudante constrói corretamente o diagrama de 

Venn, mas apresenta uma resposta em que ele parece ter somado o número de 

elementos do diagrama com o número de elementos da interseção. 

 A categoria RESJ é aquela em que o estudante apresenta um resultado 

errado, sem mostrar a técnica utilizada. A resposta é um número sem 

possibilidades de interpretação. 

 A categoria RL é aquela em que o estudante identifica o número de 

elementos da reunião com a soma dos números naturais e determina uma 

nova interseção que corresponde ao número de elementos da reunião. 

 A categoria RVV é aquela em que o estudante apresenta um variante de RV 

com um raciocínio correto. 

 Na sequência, apresentamos alguns extratos da atividade desenvolvida pelos 

estudantes com um comentário sobre o trabalho realizado. 

 

- RVI  

Cópia do extrato do estudante 5:  

 
 
 
 



182 
 

 

QUADRO 19: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 5. 

 

Análise Local: O estudante constrói corretamente o diagrama de Venn, conforme RV da 
análise a priori, mas parece somar o número de elementos da interseção ao resultado 
encontrado. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
 

- RL 

Cópia do extrato do estudante 6:  

QUADRO 20: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 6. 

 

Análise Local: O estudante associa de forma errada o número de elementos da reunião à 
soma dos naturais e determina um novo número de elementos para a interseção. É importante 
observar que o estudante não faz a distinção entre o ostensivo de representação intrínseco de 
conjuntos e o ostensivo de representação do número de elementos de um conjunto, isto é, não 
leva em conta o formalismo adequado para manipular as técnicas associadas à tarefa dada. 
FONTE: Arquivo Pessoal. 
- RVV 

Cópia do extrato do estudante 2:  
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QUADRO 21: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 2. 

 

Análise Local: O estudante constrói um diagrama de Venn considerando o número de 
elementos do conjunto A e B e, fora do diagrama, o número de elementos da interseção. Ele é 
capaz de determinar o número de elementos da reunião, interpretando corretamente seu 
diagrama e, na sequência, ele retira o número de elementos da interseção. Podemos supor 
que ele pensou corretamente que a interseção havia sido somada duas vezes. Trata-se de um 
variante do diagrama de Venn para esse tipo de tarefa. 
FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Cópia do extrato do estudante 7:  

QUADRO 22: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 7. 

 

Análise Local: O estudante constrói um diagrama de Venn, considerando o número de 
elementos do conjunto A e B fora do diagrama, e o número de elementos da interseção dentro 
do diagrama. Ele é capaz de determinar o número de elementos da reunião, interpretando 
corretamente seu diagrama e, na sequência, ele retira o número de elementos da interseção. 
Podemos supor que ele pensou corretamente que a interseção havia sido somada duas vezes. 
Trata-se de um variante do diagrama de Venn para esse tipo de tarefa. 
FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Os extratos acima apresentados para a tarefa 2 colocam em evidência que 

quando os estudantes dominam os ostensivos de representação para conjuntos, em 

particular o diagrama de Venn, mesmo quando utilizam algum variante construído 

por eles, são capazes de interpretá-los corretamente para executar esse tipo de 

tarefa. 
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Tarefa 3 

 

 O enunciado da segunda tarefa do teste (Anexo 1) é: 

 

T3: Numa agência de banco com 600 clientes, 110 são clientes preferenciais, 350 

são homens ou clientes preferenciais e 75 mulheres são clientes preferenciais. 

Quantas são as mulheres que não são clientes preferenciais? (MACHADO, 1986, 

p.22)  

 

Análise a priori da tarefa 3  

 

 Na tarefa 3, os conjuntos são definidos por meio do ostensivo da língua 

materna e é dado apenas o número de elementos de cada conjunto, isto é, seu 

número cardinal. É importante observar que se trata de uma tarefa em que os 

conjuntos dados são disjuntos.  

 Trata-se de uma tarefa comum quando se introduzem as propriedades 

relacionadas ao número cardinal de um conjunto finito.  

 A categoria RE1 é aquela em que o estudante constrói um esquema parecido 

com o diagrama de Venn ou o diagrama de Venn e, por meio dele, encontra a 

resposta correta para a tarefa proposta. Nesse caso, o estudante considera 

os conjuntos homem e mulher como disjuntos e, para construir seu esquema, 

utiliza apenas o conjunto dos clientes preferenciais, como podemos observar 

no quadro abaixo. 
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QUADRO 23: ESQUEMA CATEGORIA RE1. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
        

 Por meio do esquema acima e utilizando os dados da tarefa, temos:  

 Número cardinal do conjunto universo (homens e mulheres) igual a 600; 

 Número cardinal do conjunto dos clientes preferenciais igual a 110; 

 Número cardinal dos clientes homens ou preferenciais igual a 350; 

 Número cardinal das clientes mulheres e preferenciais igual a 75.  
 
 Assim, iniciando pela interseção mulheres e preferenciais, cujo número 

cardinal é igual a 75, obtemos que o número cardinal da interseção homem e 

preferencial é igual a 110 – 75 = 35. Como o número cardinal de homens ou 

preferenciais é 350, o número de cardinal de homens e não preferenciais é igual a 

350 – 35 = 315. Somando os números cardinais já encontrados, obtemos 425. Do 

número cardinal do universo de clientes, retiramos 425 e obtivemos assim 175 

mulheres e não preferenciais. 

 Certamente, utiliza-se esse raciocínio para preencher o diagrama. Mas não é 

necessário explicitá-lo como acima. 

 A categoria RE2 segue o mesmo raciocínio da categoria RE1, mas nesse 

caso, o estudante utiliza os quatro conjuntos para construir seu diagrama, no 

caso, esquema próximo ao diagrama de Venn. Nessa situação, o estudante 

considera os conjuntos homem e mulher como disjuntos e preferencial e não 

preferencial também como disjuntos e constrói um esquema ou diagrama 

como o do quadro abaixo.   

 

 

 

 

H 
M 

H P 
MP 

P 
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QUADRO 24: ESQUEMA CATEGORIA RE2. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 
 Da mesma forma que em RE1, partindo do número cardinal da interseção do 

conjunto das mulheres e preferenciais que é igual a 75, determina-se que o número 

cardinal da interseção do conjunto dos homens e preferenciais é 35 e, na sequência, 

calcula-se o número cardinal da interseção do conjunto de homens e não 

preferenciais, que é igual a 315 para, finalmente, somar os resultados encontrados e 

subtraí-los do número cardinal do conjunto universo para determinar o número 

cardinal da interseção do conjunto de mulheres e não preferenciais, que é igual a 

175. 

 A categoria RE3 corresponde a utilizar o diagrama de Venn ou o esquema 

próximo ao diagrama de Venn com a interseção dos três conjuntos, que é 

usualmente apresentado no ensino, mas para esse caso, é preciso ficar 

atento às interseções vazias. No quadro abaixo, apresentamos o esquema 

que corresponde a essa categoria. 

 

 

 

 

 

 

H M 

P 

NP 

HP MP 
 

HNP 
 MNP 
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QUADRO 25: ESQUEMA CATEGORIA RE3. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Como para as categorias RE1 e RE2, o estudante inicia colocando o número 

cardinal da interseção do conjunto das mulheres e preferenciais, em seguida calcula 

o número cardinal da interseção do conjunto dos homens e preferenciais, podendo 

assim determinar, na sequência, o número cardinal do conjunto dos homens não 

preferenciais e, assim, considerando o conjunto universo e a soma do número de 

elementos dos conjuntos já determinados, calcula-se o número cardinal do conjunto 

das mulheres e não preferenciais, obtendo 175. 

 A categoria RIF é aquela em que o estudante utiliza o ostensivo de 

representação intrínseco de conjuntos (H, M, P, NP) e o ostensivo de 

representação intrínseco formal para número cardinal, por exemplo n(H), para 

explicitar seu raciocínio. Assim temos:  

 n(U) = 600  - número cardinal do conjunto universo. 

 n(P)= 110  - número cardinal do conjunto de clientes preferenciais. 

 n(HP) = 350 - número cardinal do conjunto reunião dos clientes homens ou 

preferenciais. 

 n(MP) = 75 - número cardinal das clientes mulheres e preferenciais. 

H 

M 
vazio 

vazio 
 

HP 

MP 
 

P 



188 
 

 

 Na sequência, o estudante calcula o número cardinal do conjunto de homens 

e preferenciais.  

 n(HP) = n(P) – n (MP) = 110 – 75 = 35. 

 Com esse resultado, o estudante calcula o número cardinal do conjunto dos 

homens e não preferenciais.  

 n(HNP) = n(HP) – [n(HP)] = 350 – 35 = 315. 

 Para determinar o número cardinal do conjunto interseção mulheres e não 

preferenciais, o estudante utiliza o número cardinal do conjunto universo, menos os 

números cardinais n(MP), n(HP) e n(HNP). 

 

N(MNP) = n(U) – n(MP) – n(HP) – n(HNP) = 600 – 75 – 35 – 315 = 175. 

 Certamente, os estudantes que apresentam a técnica por meio do ostensivo 

de representação intrínseco para conjuntos e número cardinal não colocam todo 

esse texto em língua materna, mas existem estudantes que desenvolvem seu 

raciocínio utilizando apenas a língua materna que é a categoria a seguir. 

 A categoria RLN é aquela em que o estudante utiliza língua materna para 
apoiar o seu raciocínio. O exemplo abaixo corresponde a essa forma de 
resolver a tarefa proposta.  

 Número cardinal do conjunto universo = 600. 

 Número cardinal do conjunto de clientes preferenciais = 110. 

 Número cardinal do conjunto reunião dos clientes homens ou preferenciais = 
350. 

 Número cardinal das clientes mulheres e preferenciais = 75. 

 Número cardinal do conjunto dos homens e preferenciais = 110 – 75 = 35. 

 Número cardinal do conjunto dos homens e não preferenciais = 350 – 35 = 
315. 

 Número cardinal do conjunto interseção mulheres e não preferenciais é igual 
ao número cardinal do conjunto universo menos a soma dos números 
cardinais dos conjuntos de mulheres e preferenciais, homens e preferenciais 
e homens e não preferenciais = 600 – (75 + 35 + 315) = 175. 

 

Análise a posteriori da tarefa 3  

 

 O quadro 21, que segue corresponde aos resultados da análise da tarefa 3, 

em função das categorias da análise a priori e das categorias introduzidas quando a 

solução da tarefa não se enquadra nas categorias pré-definidas.  

 No quadro 21, encontramos o número de estudantes que solucionaram o 

problema proposto na tarefa e foram classificados nas respectivas categorias, assim 
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como a porcentagem que representam em relação aos 33 estudantes que 

participaram da pesquisa. Pontuamos que foram introduzidas cinco categorias não 

previstas, que serão explicitadas após a tabela dos resultados e, na sequência, 

apresentamos também extratos de atividades dos estudantes para ilustrar a nossa 

categorização. 

QUADRO 26: RESULTADOS APRESENTADOS NA SOLUÇÃO DA TAREFA 3. 

Categorias RE3 RLN RC RSR RE3I RESI RCE RM5 RM6 

Número de 
estudantes e 
porcentagem 

3 

9% 

 

 

2 

6% 

 

 

4 

12% 

 

 

5 

15% 

 

 

1 

3% 

 

 

6 

18% 

 

 

2 

6% 

RM52 – 

8 – 24% 

RM53 – 

1 – 3% 

1 

3% 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Por meio da tabela, identificamos que 14 (42%) estudantes deram uma 

resposta correta para a tarefa 3, sendo que 5 (15%) entre eles não desenvolveram o 

encaminhamento utilizado para chegar à resposta; assim, apenas 9 (27%) 

estudantes acertaram a questão de forma justificada. Os outros 19 (57%) ou erraram 

a questão ou responderam “não lembro” e “não sei” ou deixaram em branco. 

 Aqueles que colocaram a resposta sem o encaminhamento podem já ter 

naturalizado as técnicas associadas a esse tipo de tarefa. Mas, a tarefa 3 seguiu 

com os estudantes apresentando dificuldades para resolvê-la como nas tarefas 

anteriores, o que mostra que o grupo era bastante heterogêneo, como podemos 

verificar nas categorias introduzidas na análise a posteriori.  

 As categorias introduzidas na análise a posteriori foram RC, RSR, RE3I, RCE, 

RESI.  

 A categoria RC é aquela em que o estudante resolve a tarefa mostrando os 
cálculos efetuados que correspondem ao seu raciocínio. 

 A categoria RSR é aquela em que o estudante apresenta a resposta correta 
sem desenvolvimento do raciocínio utilizado. Podemos supor aqui que os 
estudantes naturalizaram as técnicas associadas a esse tipo de tarefa. 

 A categoria RE3I é aquela em que o estudante segue o raciocínio 
apresentado na categoria RE3 da análise a priori, mas comete um erro de 
cálculo. 

 A categoria RCE é aquela em que o estudante apenas destaca os dados da 
tarefa. 

 A categoria RESI é aquela em que o estudante apresenta uma resposta 
errada, para a qual não encontramos uma interpretação. A resposta parece 
ser um número aleatório. 
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 Na sequência, apresentamos alguns extratos da atividade desenvolvida pelos 

estudantes com um comentário sobre o trabalho realizado. 

- RC  

Cópia do extrato do estudante 7:  

QUADRO 27: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 7. 

 

Análise Local: O estudante apresenta os cálculos utilizados para chegar à resposta correta. 

FONTE: Arquivo Pessoal.  
 

- RE3I  

Cópia do extrato do estudante 5:  

QUADRO 28: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 5. 

 

Análise Local: O estudante utiliza o diagrama com a interseção homem e mulher, identifica as 
interseções vazias, mas erra por não distribuir os clientes preferenciais.  

FONTE: Arquivo Pessoal.  
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- RCE  

Cópia do extrato do estudante 8:  

QUADRO 29: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 8. 

 

Análise Local: O estudante apenas destaca os dados da tarefa. 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Tarefa 4 

 

 O enunciado da segunda tarefa do teste (Anexo 1) é: 

 

T4: Num avião, encontravam-se 122 passageiros, dos quais 96 eram brasileiros, 64 

homens, 47 fumantes, 51 homens brasileiros, 25 homens fumantes, 36 brasileiros 

fumantes e 20 homens brasileiros fumantes. Calcule: 

a. o número de mulheres brasileiras não fumantes; 

b. o número de homens brasileiros não fumantes; 

c. o números de mulheres fumantes. (MACHADO, 1986, p.22) 

 

Análise a priori da tarefa 4  

 

 Na tarefa 4, os conjuntos são definidos por meio do ostensivo da língua 

materna e é dado apenas o número de elementos de cada conjunto, isto é, seu 

número cardinal.  

 Trata-se de uma tarefa comum quando se introduzem as propriedades 

relacionadas ao número cardinal de um conjunto finito.  
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 A categoria RIF1 é aquela em que o estudante utiliza o ostensivo de 

representação intrínseco de conjuntos (U, B, H, F, M, NF, NB) e o ostensivo 

de representação intrínseco formal para número cardinal, por exemplo, n(H), 

para explicitar seu raciocínio. Assim temos:  

n(U) = 122  - número cardinal do conjunto universo. 

n(B)= 96 - número cardinal do conjunto de passageiros brasileiros. 

n(H)= 64 - número cardinal do conjunto de passageiros homens. 

n(F)= 47 - número cardinal do conjunto de passageiros fumantes. 

n(HB) = 51 - número cardinal de passageiros homens e brasileiros. 

n(HF) = 25 - número cardinal de passageiros homens e fumantes. 

n(BF) = 36 - número cardinal de passageiros brasileiros e fumantes. 

n(HBF) = 20 - número cardinal de passageiros homens brasileiros e fumantes. 

 

a) n(MBNF) - número cardinal de passageiras mulheres brasileiras e não 

fumantes. 

 

n(MBNF) = n (M B) – n (m   B   F) = 45 – 16 = 29 

n (M   B) = n (B) – n(H   B) = 96 – 51 = 45 

n (M   B   F) = n (B   F) – n(H   B v F) = 36 – 20 = 16 

 

b) n(H   B   NF) = n(H   B) – n(H   B F) = 51 – 20 = 31 

 

c) n (M   F) = n (M B   F) + n (M NB F) = 16 + 6 = 22 

n (M B   F) = n(BF) - n(HBF) = 36 – 20 = 16 

n (M NB F) = n(F) – n (M   B   F) – n (H F) = 47 – 16 – 25 = 6. 

 

 A categoria RLN1 é aquela em que o estudante utiliza o ostensivo de 

representação em língua materna e segue o mesmo raciocínio da categoria 

RIF1, por exemplo, para o item b da tarefa 4, o estudante escreve: número 

cardinal de passageiros homens brasileiros e não fumantes = número cardinal 

de homens brasileiros – número cardinal de homens brasileiros e fumantes = 

51 – 20 = 31. 

 A categoria RE31 é equivalente à categoria RE3 da tarefa anterior. O 

estudante constrói o esquema do diagrama de Venn ou o diagrama de Venn 
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e, iniciando com a interseção do conjunto de homens brasileiros e fumantes, 

determina os números cardinais dos outros conjuntos, chegando a um 

esquema ou a um diagrama como o do quadro 30 que segue. 

 
QUADRO 30: DIAGRAMA DE VENN.  

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 A partir da leitura do esquema acima, o estudante determina: 

 

a) n(BNHnF) = 29 

b) n(HBNF) = 31 

c) n (M F) = n(BNH F) + n(NBNHF) = 16 + 6. 

 Certamente, para responder às questões da tarefa, os estudantes calculam 

diretamente e dão a resposta utilizando apenas o número cardinal, sem o ostensivo 

de representação intrínseco de número cardinal e de conjunto. 

 

N (HNBNF) = 8 

n(BNHnF) = 29 
n(HBF) 
= 20 

n(HBNF) 
= 31 
 

n(HF) 
= 5 

n(BNH F) = 
16 
 

n(NBNHF)=6 
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Análise a posteriori da tarefa 4  

 

 O quadro 31, que segue, corresponde aos resultados da análise da tarefa 4 

em função das categorias da análise a priori e das categorias introduzidas quando a 

solução da tarefa não se enquadra nas categorias pré- definidas.  

 No quadro 31, encontramos o número de estudantes que responderam à 

questão da tarefa e foram classificados nas respectivas categorias, assim como a 

porcentagem que representam em relação aos 33 estudantes que participaram da 

pesquisa. Ressaltamos que foram introduzidas seis categorias não previstas, que 

serão explicitadas após a tabela dos resultados e, na sequência, apresentamos 

também extratos de atividades dos estudantes para ilustrar a nossa categorização. 

QUADRO 31: RESULTADOS APRESENTADOS NA SOLUÇÃO DA TAREFA 4. 

Categorias RLN1 RE31 RC1 RDLN RSR1 RLN1E 

Número de 
estudantes e 
porcentagem 

3  

9% 

3 

9% 

1 

3% 

1 

3% 

6 

18% 

2 

6% 

Categorias RESI1 RE31E RM5 RM6   

Número de 
estudantes e 
porcentagem 

4 

12% 

2 

6% 

RM52 – 

7 – 21%  

RM53 – 

3 – 9%  

 

1 

3% 

  

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 Por meio da tabela, identificamos que 14 (42%) estudantes deram uma 

resposta correta para a tarefa 4, sendo que seis (18%) entre eles colocaram apenas 

os resultados, o que não permite saber se naturalizaram as técnicas. Os 17 (51%) 

estudantes restantes apresentaram uma resposta errada, sendo que 11 (33%) estão 

entre os que não se lembram, não sabem ou deixaram em branco. Entre os 

estudantes que apresentaram o desenvolvimento da tarefa, dois (6%) utilizaram o 

ostensivo de representação em língua materna e erraram somente a resposta de um 

item da questão e um estudante (3%) utilizou os ostensivos de representação 

diagrama de Venn e língua maternal e encontrou a resposta correta. Existem ainda 

dois (6%) estudantes que construiram corretamente o diagrama de Venn, mas 

tiveram dificuldades em interpretar os resultados. 
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 As categorias introduzidas na análise a posteriori foram: RC1, RDLN, RSR1, 

RLN1E, RE31E e RESI1.  

 A categoria RC1 é aquela em que o estudante faz os cálculos mostrando  seu 

raciocínio por meio deles.  

 A categoria RDLN é aquela em que o estudante utiliza o ostensivo de 

representação diagrama de Venn e o ostensivo de representação da língua 

materna, dando uma resposta correta à questão da tarefa. 

 A categoria RSR1 é aquela em que o estudante apresenta uma resposta 

correta sem o desenvolvimento do raciocínio utilizado. 

 A categoria RLN1E é aquela na qual o estudante segue o raciocínio da 

categoria RLN1 da análise a priori, mas comete um erro na determinação de 

um dos itens. 

 A categoria RE31E é aquela em que o estudante constrói corretamente o 

diagrama de Venn, mas comete erros na interpretação dos resultados ou não 

é capaz de determinar os resultados. 

 A categoria RESI1 é aquela em que o estudante apresenta uma resposta 

errada para a qual não encontramos uma interpretação. A resposta parece 

ser um número aleatório.  

 Na sequência, apresentamos alguns extratos da atividade desenvolvida pelos 

estudantes com um comentário sobre o trabalho realizado. 

 

- RE31  

Cópia do extrato do estudante 1:  
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QUADRO 32: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 1. 

 

Análise Local:  O estudante constrói o diagrama de Venn e por meio dele 
determina diretamente o que é pedido na tarefa. Trata-se de um estudante 
que executa todas as tarefas corretamente e que parece ter naturalizado 
as técnicas associadas à noção de conjuntos, suas representações, 
relações, operações e propriedades. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
 

- RDLN  

Cópia do extrato do estudante 5:  

QUADRO 33: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 5. 

 

Análise Local: O extrato do estudante 5 mostra que ele constrói um diagrama de Venn com 
homens, mulheres, fumantes, brasileiros e estrangeiro e utiliza ainda o ostensivo de 
representação da língua materna para auxiliar seu raciocínio. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
 

- RC1  

Cópia do extrato do estudante 7:  



197 
 

 

QUADRO 34: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 7. 

 

Análise Local: O estudante faz diversos cálculos utilizando algumas vezes o ostensivo de 
representação da língua materna que auxilia seu raciocínio e assim determina os resultados 
corretos. 
FONTE: Arquivo Pessoal.  
 
- RLN1E  

Cópia do extrato do estudante 2:  

QUADRO 35: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 2. 

 

Análise Local: O estudante utiliza o ostensivo de representação da língua materna e faz os 
cálculos, mas erra na determinação do resultado do item c, pois considerou apenas as 
mulheres brasileiras fumantes.   
FONTE: Arquivo Pessoal.  
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- RE31E  

Cópia do extrato do estudante 9:  

QUADRO 36: COPIA DO EXTRATO DO ESTUDANTE 9. 

 

Análise Local: O estudante constrói corretamente o diagrama de Venn, mas não avança para 
determinar o que é pedido na tarefa. Observamos ainda que o diagrama correto é obtido após 4 
tentativas, o que parece indicar uma dificuldade de interpretação dos dados da tarefa. 
FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

6.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 A análise dos resultados do teste diagnóstico deixa evidente que o 

grupo de estudantes é bastante heterogêneo, o que é interessante para a pesquisa, 

pois eles podem auxiliar uns aos outros no momento de utilizar o Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica – STIPL, que foi construído supondo a possibilidade de 

mediação e troca de experiência por meio da Noção de Níveis de Ajuda de Vygotsky 

(1988) e Beatón (2005), conforme citado anteriormente: 
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O primeiro nível de ajuda envolve maior independência do estudante, ou seja, 

o professor apenas relembra o objetivo da tarefa que ele deve realizar; com isso, o 

professor busca uma forma para que o estudante traga tudo o que está em processo 

de formação e elabore, o mais independentemente possível, a solução da tarefa 

solicitada.  

O segundo nível de ajuda consiste na ação do professor que deve propor 

atividades semelhantes àquelas que o estudante sabe fazer ou já tenha feito 

anteriormente, e que estejam no seu nível de desenvolvimento atual e o próprio 

estudante, assim, encontra alguma relação dessa tarefa com a nova e mais difícil, 

para que ele possa fazer a transferência entre a tarefa já executada e a atual.  

O terceiro nível ocorre quando o professor, ou o colega mais avançado, 

começa a realização da tarefa junto ao estudante, e posteriormente, lhe é pedido 

para finalizar a tarefa sozinho.  

O quarto nível envolve um menor grau de independência do estudante, pois 

corresponde à demonstração pelo professor de como se realiza a tarefa ou se 

resolve o problema. 

Essa diferença entre os estudantes mostra que eles apresentaram diferentes 

Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, o que é identificado no teste diagnóstico, 

mas que exige um trabalho "quase individual", que dificilmente pode ser realizado 

em aula sem a ajuda externa; isso mostra o interesse pelo Sistema Tutorial 

Inteligente - STI.  

 Observamos ainda que os estudantes apresentaram soluções diferentes 

daquelas consideradas na análise a priori, o que possibilita a discussão e a 

determinação da técnica mais eficiente. Essa diversidade de soluções certas e 

erradas aumenta à medida que a tarefa torna-se mais complexa e, assim, os 

estudantes podem também atuar na Zona de Desenvolvimento Pessoal - ZDP. 

 Sendo a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas operações, representações 

e propriedades introduzida no Ensino Médio - EM de forma intuitiva, utilizando 

apenas o trabalho com as definições de suas relações, operações e propriedades 

por meio de seus ostensivos de representação, é importante observar que os 

professores poderiam propor tarefas do tipo das apresentadas acima e deixar os 

estudantes discutirem em grupo e apresentarem suas soluções antes de introduzir a 

representação por meio do diagrama de Venn e as representações intrínsecas de 

número cardinal de um conjunto e suas propriedades. 
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 Aqui, é importante citar Chevallard (1994), que ressalta ser a atividade 

matemática uma atividade humana, para a qual se tem uma visão idealista, isto é, 

essa atividade conduz a esquecer o papel dos ostensivos. Como exemplo, o autor 

considera o não ostensivo logaritmo que é para os matemáticos necessário e 

essencial, enquanto o ostensivo ln (logaritmo) seria apenas uma notação 

contingente e não essencial. 

 A partir dessa constatação, Chevallard (1994) pondera sobre a importância de 

considerar a atividade matemática como uma atividade material e assim os não 

ostensivos não poderiam viver sem os ostensivos e da mesma forma os ostensivos 

sem os não ostensivos. Para Chevallard (1994), essa visão materialista da atividade 

matemática, que leva em conta a dialética entre ostensivos e não ostensivos, opõe-

se à visão idealista. 

 Como exemplo, Chevallard (1994) considera o sinal de equivalência, que foi 

banido do atual Ensino Secundário - ES (Ensino Médio - EM) francês até um nível 

relativamente elevado e ressalta que o motivo para retirá-lo é que os estudantes não 

compreendem a noção de equivalência e seriam conduzidos apenas a utilizar esse 

símbolo sem compreendê-lo, o que corresponde a uma visão idealista. Aqui, 

observamos que o mesmo motivo é utilizado para retirar a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades do Ensino Médio - 

EM brasileiro. 

 Segundo Chevallard (1994), a ideia subjacente a essa visão idealista é que 

convém compreender primeiro (“abstratamente”) a noção de equivalência antes de 

utilizar (“concretamente”) o sinal de equivalência. Mas, segundo o autor, podemos 

sustentar que a noção de equivalência e o emprego regrado do sinal de equivalência 

elaboram-se em conjunto, em uma dialética onde o sinal tem um papel tão 

importante quanto o conceito: a noção de equivalência emerge do emprego, cada 

vez mais correto, do sinal de equivalência.  

 Aqui, novamente, consideramos que a mesma justificativa utilizada por 

Chevallard (1994) para a noção de equivalência convém para a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades, pois segundo o 

autor, a compreensão de um conceito matemático depende da técnica em que esse 

conceito é utilizado e essa técnica depende de todo o sistema de objetos ostensivos 

e não ostensivos por ela ativados. 
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 Assim, parece-nos importante que o estudo da Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas operações, representações e propriedades venha sendo resgatado no 

Ensino Médio - EM brasileiro, pois,  segundo Lima (2006), toda a matemática atual é 

formulada na linguagem de conjuntos e é a partir dessa linguagem que todos os 

conceitos matemáticos podem ser expressos. 

 Além disso, se considerarmos que as outras ciências utilizam a matemática 

como ferramenta, em particular, a computação e informática, é preciso que os 

estudantes conheçam a linguagem atual da matemática para que possam utilizá-la 

como ferramenta nas outras ciências. 

 Observamos aqui que o estudante 1, que parece ter naturalizado a linguagem 

dos conjuntos, é o mesmo que mostra trabalhar de forma autônoma no 

desenvolvimento da tarefa que solicita a união entre tabelas com a utilização do 

comando Select com a Cláusula Inner Join, analisada no capítulo 7. 

 Na sequência, apresentamos os conceitos de Banco de Dados - BD, Álgebra 

Relacional - AR e Linguagem SQL.    
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7 - BANCO DE DADOS - DB, ÁLGEGRA RELACIONAL - AR E 

LINGUAGEM SQL 

 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar as disciplinas: Banco de 

Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL. Para melhor definir a 

proposta deste, segue a figura 51: 

FIGURA 51: ARTICULAÇÃO ENTRE NIC E BANCO DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Arquivo Pessoal.  

 

Para mostrar a articulação entre os diferentes conceitos envolvidos na 

pesquisa, abordamos as noções e ferramentas relacionadas ao universo dos Bancos 

de Dados – BD; assim vale reportar-nos à visão de Siebra (2010):  

 

NIC, Relações, Produto Cartesiano, Função como 
Relação entre Conjuntos, Função Injetora, 

Sobrejetora e Bijetora 

Teste Diagnóstico 

Material de 
Reflexão 

 

Níveis de 
Conhecimento 

Banco de Dados, 
Álgebra 

Relacional e 
Linguagem SQL 

Articular 

 
Determinar Coerência 

Elementos da TAD 

Identificar Relações Institucionais 

Construir 
r 

Auxiliar Auxiliar 

Elementos da 
Teoria de Vygotsky 

Utilizar com 

STIPL 

Construir 
r 

Comparar Resultados 
r 

Analisar 
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[...] considero um dos mais importantes para o aprendizado de Banco de 
Dados: a Modelagem conceitual dos dados que serão armazenados. Por 
que ela é importante? Porque ela é o começo de tudo. Um banco de dados 
começa a existir na modelagem. E, se um banco de dados é modelado 
errado, consequentemente, você terá um banco de dados que não atenderá 
aos seus objetivos ou que poderá dar muito mais trabalho para armazenar e 
recuperar os dados armazenados da maneira apropriada, mantendo a 
integridade dos mesmos (SIEBRA, 2010, p.4). 

 

Segundo Siebra (2010), os modelos de dados são as principais ferramentas 

que fornecem a abstração a um Banco de Dados - BD, visto que o modelo de dados 

representa, de forma abstrata, como aspectos do mundo real (fatos) estão 

relacionados, a fim de que possam ser representados no mundo computacional.  

O modelo de dados é um conjunto de conceitos que podem ser usados para 

descrever a estrutura de uma base de dados. Como estrutura de uma base de 

dados, entendem-se os tipos de dados, relacionamentos e restrições pertinentes aos 

dados que serão armazenados no Banco de Dados - BD. Muitos modelos de dados 

também definem um conjunto de operações para especificar como recuperar e 

modificar a base de dados. 

Já o processo pelo qual se planeja ou se projeta a base de dados, de forma 

que possa construir um banco de dados consistente, exigindo menos espaço em 

disco e aproveitando os recursos disponíveis no Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados – SGBD, é chamado modelagem de dados, ou seja, é o processo para a 

criação do modelo de dados, com o objetivo de modelar os dados a fim de conhecer 

melhor as informações e como elas se relacionam para representar, da melhor 

maneira, o ambiente observado, criando, por consequência, bancos de dados mais 

corretos e eficientes.  

Um projeto mal feito pode trazer diversos problemas, tais como: o banco de 

dados e/ou aplicação pode não funcionar adequadamente; os dados podem não ser 

confiáveis ou serão inexatos e a “performance” do Banco de Dados - BD pode ser 

degradada e aqui podemos salientar a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, como 

recurso importante para chegarmos ao sucesso, tanto na abstração, como na 

manipulação de dados dentro do ambiente de banco de dados usando a Linguagem 

SQL. 

 

 

7.1 MODELAGEM DE DADOS 
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O Modelo Entidade Relacionamento - MER foi originalmente definido por 

Peter Chen, em 1976, e é baseado na teoria relacional criada em 1970 por Edgar 

Frank Codd. O modelo definido por Codd (1970) tem o propósito de tornar o mundo 

mais simples na visão dos usuários e dar aos Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados - SGBD a capacidade de processar os dados de modo mais eficiente.  

O modelo relacional baseia-se em representar os dados em forma de tabelas, 

que se relacionam por meio de um elemento comum que atenda às restrições 

impostas pelo próprio modelo, garantindo a integridade dos dados. 

O sucesso atual dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – SGBD, 

que usam o modelo relacional, fez com que esses produtos dominassem cerca de 

90% do mercado de bancos de dados corporativos. Juntamente com a Linguagem 

SQL e as interfaces de comunicação, esse modelo facilitou a implementação de 

vários processos disponíveis na vida dos usuários.  

Atualmente, o SGBD é o modelo de dados conceitual mais difundido e 

utilizado para modelagem de bancos de dados relacionais, sendo a modelagem de 

dados uma das etapas do ciclo de Desenvolvimento de Sistemas de Banco de 

Dados, conforme a figura que segue. 

FIGURA 52 - CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SGBD. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 8). 
 

Conforme Siebra (2010), o Modelo de Entidade e Relacionamento - MER tem 

por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos 

chamados entidades e pelo conjunto dos relacionamentos entre esses objetos.  

Na verdade, segundo Siebra (2010), existem três noções básicas 

empregadas pelo Modelo de Entidade e Relacionamento - MER: conjunto de 
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entidades, conjunto de relacionamentos e conjunto de atributos. Só para ilustrar, na 

figura abaixo, apresentamos um microexemplo de Modelo de Entidade e 

Relacionamento – MER, onde estão representadas as entidades cliente e conta, 

cada uma com seus atributos. As duas entidades relacionam-se por meio do 

relacionamento cliente-conta, como podemos verificar na figura 53. 

FIGURA 53 - UM PEQUENO EXEMPLO DE MER. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 11). 
 

Sendo uma entidade um conjunto de atributos, podemos associá-la com a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC; para isso utilizamos o exemplo de Dante (2010), 

que apresenta um conjunto de estados brasileiros para definir a relação de 

pertinência e não pertinência.  

Para tal, o autor considera o conjunto dos estados da região sudeste:  

FIGURA 54: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO “PERTENCE" E 
"NÃO PERTENCE". 

S = {São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo} 

Ressaltando que Minas Gerais ( ) S e Paraná () S 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Da mesma maneira, podemos usar tal notação para o "pequeno exemplo de 

MER" da figura 53:  

Cliente = {Nome, Dt_Nasc, Rua, Cidade}, 

Conta = {Número, Saldo}. 
 
Assim, podemos expressar que: 
 

 O atributo Nome ( ) à entidade Cliente e atributo Saldo () à entidade 

Cliente. 

 O atributo Número ( ) à entidade Conta e atributo Saldo () à entidade 

Cliente. 
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7.2 RELACIONAMENTOS 

 

De acordo com Siebra (2010), os relacionamentos são associações entre uma 

ou várias entidades. Em outras palavras, são relações que mapeiam um conjunto de 

instâncias de uma entidade em outro conjunto de instâncias de outra entidade, ou da 

mesma entidade, como é o caso do “autorrelacionamento”.  

Aqui, podemos identificar a noção de relação e, consequentemente, a noção 

de função definida como relação entre dois conjuntos que, atualmente, é o modelo 

matemático utilizado para introduzir a noção de função no Ensino Médio - EM, o que 

indica a possibilidade de se fazer uso dessa noção como conhecimento 

retrospectivo para a introdução do novo conhecimento, mas em função das várias 

formas de abordagem da noção no Ensino Médio – EM, é preciso que o professor 

verifique se realmente a noção de função enquanto relação entre dois conjuntos faz 

parte dos conhecimentos de seu grupo de estudantes.  

Para exemplificar, vamos supor: “departamento emprega funcionário”, 

conforme figura 55. Departamento e Funcionário seriam entidades ligadas por meio 

do relacionamento emprega, sendo representado na figura por um losango com o 

nome do relacionamento. 

FIGURA 55 - EXEMPLO DE RELACIONAMENTO. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 16) 

 

 Formalmente, o relacionamento é uma relação matemática com n > = 2 

(ostensivo de representação computacional) e n 2 (ostensivo de representação 

matemática), onde n é o número de conjuntos entidades que fazem parte do 

relacionamento. Da mesma forma que temos entidades e instâncias de entidades, 

também temos relacionamentos e instâncias de relacionamentos. A instância de 

relacionamento refere-se a um relacionamento em particular, uma ocorrência. Por 
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exemplo, para a figura 48: “Departamento emprega Funcionário”, poderíamos ter o 

relacionamento que associa o Departamento Financeiro ao Funcionário Igor, 

significando que Igor trabalha no departamento financeiro. Esse relacionamento 

específico seria um exemplo de instância. 

Como já visualizado na figura anterior, o relacionamento é representado 

graficamente por um losango, com o nome do relacionamento dentro deste para 

interligar as entidades que ele relaciona. Neste caso, as entidades Departamento e 

Funcionário, onde lemos: o Departamento Emprega Funcionário. 

Para termos condições de quantificar esses relacionamentos, é preciso 

buscar o conceito de Cardinalidade. 

 

7.3 CARDINALIDADE 

 

 Siebra (2010) esclarece que a cardinalidade caracteriza o número mínimo e 

máximo de instâncias de cada entidade, que podem estar associadas por meio do 

relacionamento. Dado um relacionamento R entre as entidades A e B, conforme 

figura 56, o grau ou a cardinalidade especifica valores que vão responder às 

seguintes perguntas: 

 Com quantos elementos de B se relaciona cada um dos elementos de 

A? 

 Dado um elemento de B, com quantos elementos de A ele se 

relaciona? 

 

 
 
 
FIGURA 56 - RELACIONAMENTO R ENTRE AS ENTIDADES A E B. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 17) 
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Aqui, podemos considerar como conhecimentos retrospectivos as noções 

matemáticas de produto cartesiano e relação entre conjuntos para o caso de 

conjuntos discretos e finitos. 

Assim, as cardinalidades podem ser dos seguintes tipos: 

 Um para um (1:1): Uma entidade de A está associada, no máximo, a uma 

entidade de B, e uma entidade de B está associada a, no máximo, uma entidade de 

A. É como se cada instância da entidade A só encontrasse uma instância 

correspondente na entidade B, conforme figura 57. Por exemplo, “Pessoa recebe 

Certidão de Óbito”. Cada pessoa só pode receber uma única certidão de óbito, só se 

morre uma vez, e uma certidão de óbito só deve pertencer a uma única pessoa, 

como mostra a figura 56. Logo, esse relacionamento é dito um para um. Nesse caso, 

podemos associar o relacionamento 1 para 1 a uma função bijetora. O exemplo da 

figura 57 mostra a importância do ostensivo de representação diagrama de Venn, 

que serve para melhor visualizar as relações entre conjuntos e possibilita que o 

estudante associe seus conhecimentos sobre funções enquanto relação entre 

conjuntos ao novo conhecimento para o qual se utilizam novos nomes, mas o 

emprego no desenvolvimento do conteúdo é o mesmo. 

FIGURA 57 - ESQUEMA DE RELACIONAMENTO 1:1. 

 

Fonte: Siebra (2010, p. 18). 
 

 

 

FIGURA 58 - EXEMPLO DE RELACIONAMENTO 1:1. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 18) 
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Um para muitos (1:N): Uma entidade em A está associada a várias 

entidades em B. Uma entidade em B, entretanto, deve estar associada a, no 

máximo, uma entidade em A. É como se cada instância da entidade A encontrasse 

zero ou mais instâncias correspondentes na entidade B, porém, cada instância da 

entidade B só encontrasse uma única instância correspondente em A, como 

podemos visualizar na figura 59. Por exemplo, “Empresa possui Filial”. Cada 

empresa pode possuir zero ou mais filiais, ou seja, N filiais, porque o N significa 0, 1, 

2 ou mais. Mas uma filial só pertence a uma única empresa, como ilustra a figura 59. 

FIGURA 59 - ESQUEMA DE RELACIONAMENTO 1:N. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 18). 
 
FIGURA 60 - EXEMPLO DE RELACIONAMENTO 1:N. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 19) 
 

Muitos para um: É o contrário ao item anterior; aqui, uma entidade em A está 

associada a, no máximo, uma entidade em B. E uma entidade em B pode estar 

associada a zero, uma ou mais entidades, N entidades, em A. É como se cada 

instância da entidade A encontrasse apenas uma instância correspondente na 

entidade B. Mas, cada instância da entidade B encontrasse zero ou mais instâncias 

correspondentes na entidade A. A figura 61 nos mostra esse cenário. Por exemplo, 

“Estudante é orientado por Professor”. Um estudante só é orientado por um 

professor, mas um professor pode orientar zero ou mais estudantes, N estudantes, 

conforme pode ser visto na figura 62. 

FIGURA 61 - ESQUEMA DE RELACIONAMENTO N:1. 
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FONTE: Siebra (2010, p. 19). 
 
FIGURA 62 - EXEMPLO DE RELACIONAMENTO N:1. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 19). 
 

Muitos para Muitos (M:N): Uma entidade em A está associada a qualquer 

número de entidades em B e uma entidade em B está associada a um número 

qualquer de entidades em A. É como se cada instância da entidade A encontrasse 

zero, um ou mais instâncias correspondentes na entidade B. E cada instância da 

entidade B encontrasse zero, uma ou mais instâncias correspondentes na entidade 

A, conforme figura 63. Por exemplo, “Estudante cursa Disciplina”, um estudante 

cursa zero, uma ou mais disciplinas e uma disciplina é cursada por zero, um ou mais 

estudantes; podemos visualizar isso na figura 64. 

Outro exemplo é “Médico consulta Paciente”. Um médico consulta zero, um 

ou mais Pacientes. E um Paciente é consultado por zero, um ou mais médicos, por 

exemplo, a pessoa pode ter ido a um endocrinologista e um cardiologista, conforme 

figura 65. 

 

 

FIGURA 63 - ESQUEMA DE RELACIONAMENTO M:N. 
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FONTE: Siebra (2010, p. 20). 
 

FIGURA 64 - EXEMPLO DE RELACIONAMENTO M: N. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 20). 
 

FIGURA 65 - OUTRO EXEMPLO DE RELACIONAMENTO M:N. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 20). 
 

Observamos aqui a importância da introdução das noções de produto 

cartesiano e relação entre conjuntos e que uma função é um caso particular desse 

tipo de relação. Os exemplos acima das relações 1 para muitos, muitos para um e 

muitos para muitos ilustram essa situação, isto é, de relações que não representam 

funções. 

Desta forma, o mapeamento apropriado da cardinalidade, às vezes também 

chamada de multiplicidade de um relacionamento, depende da realidade a ser 

modelada. Não existe uma “receita de bolo”, por exemplo, suponha o 

relacionamento “Empregado trabalha em Projeto”. Em uma determinada empresa 

poderia existir a situação em que só fosse permitido a um empregado trabalhar em 

um projeto por vez, como podemos ver na figura 66. Assim o relacionamento seria 

de cardinalidade N:1, onde um empregado só trabalha em um projeto e um projeto 
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pode ter N empregados; vale salientar que N equivale a zero, um ou mais 

empregados.  

Porém, em outra empresa, poderia ser possível que um empregado 

trabalhasse em N projetos. Dessa forma, o relacionamento seria de cardinalidade 

M:N, de acordo com a figura 66, onde um empregado poderia trabalhar em N 

projetos e um projeto poderia ter M empregados. Então, como já anunciado acima, a 

definição de cardinalidade vai depender do problema a ser modelado, ou seja, cada 

caso é um caso distinto, dependendo do universo a ser abstraído. 

FIGURA 66 - A CARDINALIDADE DEPENDE DA REALIDADE SENDO 
MODELADA. 

 

FONTE: Siebra (2010, p. 21). 
 

7.4 NOTAÇÃO DE PETER CHEN (1976) PARA CARDINALIDADE 

 

Segundo Siebra (2010), a notação de Chen (1976) faz uso de dois tipos de 

cardinalidade: mínima e máxima.  

Essas cardinalidades são representadas por: (cardinalidade mínima e 

cardinalidade máxima). A cardinalidade mínima expressa o número mínimo de 

ocorrências de determinada entidade associada a uma ocorrência da entidade em 

questão por meio do relacionamento. Para fins de projeto, define-se a cardinalidade 

mínima como 1 ou 0, onde : 

 1 = associação obrigatória, indica que o relacionamento deve 

obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada 

ocorrência da outra entidade com a qual se relaciona. Também 

chamada de relacionamento total. 

 0 = associação opcional, indica que o relacionamento não é obrigatório, 

ou seja, é opcional associar uma ocorrência de entidade a ocorrência 
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da outra entidade com a qual se relaciona. Também chamada de 

relacionamento parcial. 

A cardinalidade máxima expressa o número máximo de ocorrências de 

determinada entidade, associada a uma ocorrência da entidade em questão, por 

meio do relacionamento. Para fins de projeto, define-se como 1 ou N. 

Por exemplo, na figura 67, temos o relacionamento “Empregado possui 

Dependente”. A cardinalidade (0,N) representa que um empregado pode ter 0 ou 

mais dependentes, sendo 0 (zero) a cardinalidade mínima e N a cardinalidade 

máxima. Justamente porque essa cardinalidade representa que o empregado pode 

não ter nenhum dependente, dizemos que a associação é opcional. Já a 

cardinalidade (1,1) representa que um dependente deve ter no mínimo 1 e no 

máximo 1 empregado ao qual está filiado. 

Aqui, se for criado um dependente, deve existir no mínimo 1 Empregado; 

dizemos que a associação é obrigatória. Não pode existir dependente sem uma 

associação a um empregado. Ou seja, uma ocorrência de empregado pode não 

estar associada a uma ocorrência de dependente ou pode estar associada a várias 

ocorrências dele; determinado empregado pode não possuir dependentes ou pode 

possuir vários. E uma ocorrência de dependente está associada a apenas uma 

ocorrência de empregado, cada dependente possui apenas um empregado 

responsável. 

FIGURA 67 - EXEMPLO DE USO DA CARDINALIDADE NA NOTAÇÃO DE PETER 
CHEN. 

 

Fonte: Siebra (2010, p. 21). 
 

Essa breve apresentação de algumas noções de Banco de Dados – BD, por 

meio dos trabalhos de Chen (1976) e de Siebra (2010), associada à Noção Intuitiva 

de Conjuntos – NIC, permite verificar a relação entre esses dois domínios. 

Assim, os conhecimentos sobre Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, 

desenvolvidos no Ensino Médio - EM podem servir para que os estudantes, ao 

associá-los às noções de Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional – AR, criem as 

imagens mentais necessárias para melhor compreender os novos conhecimentos e 

possam auxiliar o professor a propor situações que os estudantes possam 
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desenvolver de modo independente, como é esperado pelos documentos oficiais e 

como propõe a teoria de Vygotsky sobre os níveis de ajuda e a Teoria Antropológica 

do Didático - TAD de Chevallard, ao introduzir a noção de sistema didático, o qual só 

poderá funcionar quando no mesmo existirem sistemas autodidáticos, isto é, aqueles 

em que é o próprio estudante quem representa a ajuda ao estudo.  

Na sequência, apresentaremos conceitos que consideramos relevantes para 

a compreensão da importância do estudo e uso de Banco de Dados - BD. 

 

7.5 ÁLGEBRA RELACIONAL - AR 

 

Guimarães (2008) define Álgebra Relacional - AR como uma coleção de 

operações utilizadas para manipular relações. Essas operações são usadas para 

selecionar tuplas de uma determinada relação ou para combinar tuplas relacionadas 

a diversas relações com o propósito de especificar uma consulta - uma requisição de 

recuperação - sobre a base de dados. Vale salientar que uma tupla significa uma 

relação que mapeia nomes a valores respectivos, portanto os elementos podem vir 

em qualquer ordem, já que eles têm um nome associado a eles. Temos como 

exemplo:  instrumento: "guitarra", cordas: 6. 

Fazendo uma associação com Noção Intuitiva de Conjunto – NIC, podemos 

dizer que uma tupla é informação, registro, elemento ou um dado que pertence a 

uma tabela de dados que, por sua vez, pertence a um banco de dados como um 

elemento pertence a um conjunto. Assim, para a definição das relações de 

pertinência, inclusão e igualdade de conjuntos, são necessários diferentes 

ostensivos de representação que dependem da utilização que se fará desses 

conceitos. Para visualizar essas relações, o ostensivo diagrama de Venn parece o 

mais adequado, enquanto para as tuplas, a representação mais indicada é o 

ostensivo de representação tabela.  

Em nossa associação entre as tuplas e elementos de um conjunto de uma 

tabela de um banco de dados, usaremos os ostensivos de representação da 

Matemática, de álgebra relacional e da linguagem SQL, observando que as 

operações da álgebra relacional são normalmente divididas em dois grupos.  

O primeiro deles inclui um conjunto de operações associadas à Noção 

Intuitiva de Conjuntos – NIC, ou seja, as operações de União, Intersecção, Diferença 
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e Produto Cartesiano. O segundo grupo consiste de operações desenvolvidas 

especificamente para bases de dados relacionais, tais como: SELECT, PROJECT e 

JOIN entre outras. 

Na figura 68, que segue, apresentamos os ostensivos de representação 

considerados no estudo de Álgebra Relacional -AR, identificando as diferentes 

formas em função da tarefa a ser realizada quando se considera a aplicação da 

Matemática no desenvolvimento da computação e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 68: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES ENTRE 
CONJUNTOS EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA. 

Ostensivos de Representação 
Matemáticos 

Ostensivos de 
Representação em Álgebra 

Ostensivos de 
Representação em 
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Relacional - AR Linguagem SQL 

E 

   Conjunto: Elementos E = { 3, 4, 5} 

            
Tuplas - Linhas 

 

 

SELECT * FROM 
CONTA 

 
Relação de Inclusão E   D 

       
Tuplas - Linhas 

 
SELECT * FROM 
CONTA WHERE 
CONTA IN (1,3) 

 
 
 
                                    E 

E = { 3, 4, 5} Relação de Pertinência 
3  E, 4  E e 5  E 

 
Tuplas - Linhas 

 
SELECT * FROM 
CONTA WHERE 
CONTA IN (1,2,3) 

B 
Complementar ou Diferença A - B 

 
Tuplas - Linhas 

 
SELECT * FROM 
CONTA WHERE NOME 
NOT IN (SELECT 
NOME FROM 
EMPRESTIMO) 

 
União ou Reunião D   E  

Tuplas - Linhas 

 
SELECT NOME FROM 
CONTA  
UNION ALL 
SELECT NOME FROM 
EMPRESTIMO 

   
  

 
Intersecção A   B 

 

 
Tuplas - Linha 

 
SELECT * FROM 
CONTA WHERE NOME 
IN (SELECT NOME 
FROM EMPRESTIMO) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Aqui, salientamos a grande importância da Noção Intuitiva de Conjunto - NIC, 

pois a partir dela é possível elaborar as pesquisas (Queries) em um Banco de Dados 

- BD, e sem as quais não é possível desenvolver qualquer tipo de sistema de 

automatizado que utiliza um Banco de Dados – BD. Assim, justificamos a 

necessidade do conhecimento retrospecitvo da Noção Intuitiva de Conjunto - NIC, 

pois esse conhecimento pode ser associado à Zona de Desenvolvimento Proximal - 

ZDP  de acordo com Vygotsky (1988) e, a partir dele, é possível alçancar, por meio 

nos níveis de ajuda, Novas Zonas de Desenvolvimento Proximal - NZDP. Essa 

identificação é utilizada na construção do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – 

3       
4  
   5 
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SPTIPL para sua utilização como recurso para o estudo e ajuda ao estudo das 

noções de Banco de Dados - BD.  

Assim, acreditamos que esse novo recurso pode auxiliar os estudantes a 

avançarem, tanto individualmente como em grupo, em seu desenvolvimento 

acadêmico como profissional, conforme observações feitas por Beatón (2005) sobre 

o trabalho de Vygotsky e ainda segundo o conceito de sistema didático introduzido 

por Chevallard (2011).  

 

7.6 OPERAÇÕES DA TEORIA DOS CONJUNTOS 

 

O próximo grupo de operações da Álgebra Relacional - AR são as operações 

matemáticas-padrão sobre conjuntos. Conforme Guimarães (2008), elas se aplicam 

ao modelo relacional, porque uma relação é definida como um conjunto de tuplas. 

Por exemplo, suponha a necessidade de se recuperar o número do seguro social de 

todos os empregados que trabalham no departamento 5 ou, diretamente 

supervisionam um empregado que trabalha no departamento 5. Esta operação pode 

ser realizada usando o operador União, que em linguagem SQL é descrito da forma 

representada na figura 69. 

FIGURA 69: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
COMANDO SELECT E OPERAÇÃO UNIÃO. 

DEP5_EMPS ← σ NDEP=5 (EMPREGADO) 
RESULT1← π NSS (DEP5_EMPS) 

RESULT2(NSS)← π NSSSUPER (DEP5_EMPS) 
RESULT←RESULT1 ∪ RESULT2 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

A relação RESULT1 contém o número do seguro social de todos os 

empregados que trabalham no departamento 5. RESULT2 contém o número do 

seguro social de todos os empregados que diretamente supervisionam empregados 

que trabalham no departamento 5. A operação União gera uma relação que contém 

tanto as tuplas de RESULT1 quanto de RESULT2.  

Em conformidade com Guimarães (2008), existem várias operações 

associadas à Noção Intuitiva de Conjuntos, que são utilizadas para agrupar 

elementos de dois conjuntos; entre elas estão: União, Intersecção e Diferença. Estas 

operações são binárias; isto é, elas necessitam de dois conjuntos. Quando essas 

operações são adaptadas para a base de dados relacional, deve-se assegurar que 
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resultem sempre em relações válidas. Para conseguir isso, as duas relações 

aplicadas a qualquer uma das três operações acima devem ter o mesmo tipo de 

tuplas; esta condição é chamada união compatível. Duas relações R(A1, A2, ..., An) 

e S(B1, B2, ..., Bn) são união compatível se elas tiverem o mesmo grau n, e 

dom(Ai)=dom(Bi) para 1 ≤ i ≤ n, onde dom(X) representa o domínio da tupla X. Isso 

significa que as duas relações têm o mesmo número de atributos e que cada par de 

atributos correspondentes pertence ao mesmo domínio. 

Pode-se definir, como afirma Korth e Silberschatz (2006), as três operações 

União, Intersecção e Diferença sobre duas relações que sejam união compatível R e 

S: 

• União ⎯ O resultado da operação, denotado por R ∪ S, é uma relação 

que inclui todas as tuplas de R e todas as tuplas de S. Tuplas duplicadas são 

eliminadas.  

• Intersecção ⎯ O resultado desta operação, denotado por R ∩ S, é a 

relação que inclui todas as tuplas que são comuns a R e S. 

• Diferença ⎯ O resultado desta operação, denotado por R - S, é a 

relação que inclui todas as tuplas de R que não estão em S. 

Note-se que as operações União e Intersecção são operações comutativas: R 

∪ S = S ∪ R, e R ∩ S = S ∩ R. 

Estas operações podem ser aplicadas a qualquer número de relações e 

ambas são associativas: 

FIGURA 70: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
CONJUNTOS. 

R ∪ (S ∪ T) = (R ∪ S) ∪ T, e 

R ∩ (S ∩ T) = (R ∩ S) ∩ T. 
A operação DIFFERENCE não é comutativa: 

R - S ≠ S - R. 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

A operação Produto Cartesiano, denotada por X, é também uma operação 

binária de conjuntos, mas as relações sobre as quais são aplicadas não necessitam 

ser união compatível. Esta operação é usada para combinar tuplas de duas 

relações, de tal modo que tuplas relacionadas possam ser identificadas. 

Em geral, o resultado de R(A1, A2, ..., An) X S(B1, B2, ..., Bm) é a relação Q 

com n + m atributos Q(A1, A2, ..., An, B1, B2, ..., Bm) nesta ordem. A relação 

resultante Q tem uma tupla para cada combinação de tuplas. Assim, se R tem nR 

tuplas e S tem nS tuplas, então RχS terá nR*nS tuplas. Para ilustrar, considere que 
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se deseja recuperar, para cada empregado do sexo feminino, uma lista de nomes de 

seus dependentes; isso pode ser feito da seguinte forma: 

FIGURA 71: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
RESULTADOS. 

EMP_FEM←σSEXO='F' (EMPREGADO) 
EMP_NOMES←πPNOME, SNOME, NSS (EMP_FEM) 

EMP_DEP←EMP_NOMES χ DEPENDENTE 
DEP_ATUAL←σNSS=NSSEMP (EMP_DEP) 

RESULT←πPNOME, SNOME, NOMEDEPENDENTE(DEP_ATUAL) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Cada tupla de EMP_NOMES é combinada com todas as tuplas de 

Dependente, gerando um resultado que não tem muito significado. Deseja-se 

apenas combinar tuplas de empregado feminino com seus dependentes, o que 

significa dizer: tuplas de Dependentes onde os valores de NSSEMP são iguais aos 

valores de NSS de EMPREGADO. Em DEP-ATUAL, foi obtido isto. 

O produto cartesiano cria tuplas com atributos combinados de duas relações. 

Pode-se então selecionar apenas as tuplas que estejam relacionadas, especificando 

uma condição de seleção apropriada, como foi feito no exemplo.   

É importante observar que sendo a sequência produto cartesiano seguido de 

SELECT muito comum para se identificarem tuplas relacionadas de duas relações, 

foi criada para isso uma operação especial denominada JOIN. Assim, a operação 

produto cartesiano é raramente utilizada isoladamente. 

 

7.7 A OPERAÇÃO JOIN  

 

Na apresentação de Guimarães (2008), a operação JOIN, denotada pelo 

ostensivo de representação gráfica ⌧, é usada para combinar tuplas relacionadas 

de relações em uma única tupla. Esta operação é muito importante para quaisquer 

bases de dados relacionais, pois torna possível processar relacionamentos entre 

relações. Para ilustrar a operação JOIN, suponha que se deseja recuperar os nomes 

dos gerentes de cada departamento. Para se obter o nome dos gerentes, é 

necessário combinar cada tupla de departamento com tuplas de empregados, cujo 

valor NSS seja igual ao valor de NSSGER na tupla departamento. Isto é feito usando 

a operação JOIN, ou seja, projeta-se o resultado sobre aqueles atributos 

necessários: 



220 
 

 

FIGURA 72: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO JOIN. 

DEPT_GER←DEPARTAMENTO ⌧ NSSGER=NSS EMPREGADO 
RESULT←π DNOME, SNOME, PNOME (DEPT_GER) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

O exemplo utilizado para ilustrar o produto cartesiano pode ser especificado, 

usando o operador JOIN e trocando as duas operações: 

FIGURA 73: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO PRODUTO CARTESIANO. 

EMP_DEP←EMP_NOMES χ DEPENDENTE 
DEP_ATUAL←σ NSS=NSSEMP (EMP_DEP) 

Por DEP_ATUAL←EMP_NOME ⌧ NSS=NSSEMP DEPENDENTE 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

A forma geral da operação JOIN sobre duas relações R(A1, A2, ..., An) e 

S(B1, B2, ..., Bm) é: 

FIGURA 74: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO JOIN SOBRE DUAS RELAÇÕES. 

R ⌧<condição join> S. 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

O resultado de JOIN é uma relação Q com n+m atributos Q(A1, A2, ..., An, 

B1, B2, ..., Bm) nesta ordem; Q tem um tupla para cada combinação de tuplas ⎯ uma 

de R e uma de S ⎯ onde quer que a combinação satisfaça a condição JOIN. Esta é a 

principal diferença entre produto cartesiano e JOIN; em JOIN, apenas combinações 

de tuplas que satisfazem a condição JOIN é que aparecem no resultado, já no 

produto cartesiano, todas as combinações de tuplas são incluídas no resultado. A 

condição JOIN é especificada sobre atributos de R e de S, e é avaliada para cada 

combinação de tuplas. 

Uma condição JOIN tem a forma: <condição> AND <condição> AND,...,OR, 

..., AND <condição> onde cada condição é da forma Ai θ Bj, Ai é um atributo de R, 

Bj é um atributo de S, Ai e Bj têm o mesmo domínio e θ é um dos operadores de 

comparação { =, <, ≤, >, ≥, ≠}. Uma operação JOIN de condição especificada é 

denominada THETA JOIN. Tuplas cujos valores dos atributos JOIN são null 

(nulos/vazios) não aparecem no resultado. 

Korth (2006) explica que é muito comum encontrar JOIN que envolva 

condições JOINS com apenas a comparação de igualdade. Um JOIN, onde apenas 

o operador de comparação = é utilizado, é chamado EQUIJOIN. Os dois exemplos 
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anteriores eram EQUIJOIN. Note-se que, no resultado de uma EQUIJOIN, sempre 

haverá um ou mais pares de atributos que têm valores idênticos em todas as tuplas. 

Por ser a duplicação desnecessária, uma nova operação, chamada NATURAL JOIN, 

foi criada. Denota-se o JOIN NATURAL por *, que é basicamente um EQUIJOIN 

seguido da remoção de atributos desnecessários. Um exemplo é: 

FIGURA 75: OSTENSIVOS REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO EQUIJOIN. 

PROJ_DEPT←PROJETO * DNUM=DNÚMERO DEPARTAMENTO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Os atributos DNUM e DNÚMERO são chamados atributos de união. Na 

relação PROJ_DEPT, cada tupla combina uma tupla de Projeto com a tupla de 

Departamento que controla o projeto. Na relação resultante, manteve-se apenas o 

primeiro atributo de união. Em razão de as comparações em uma condição JOIN de 

um JOIN NATURAL serem sempre comparações de igualdade, pode-se descartar o 

operador de comparação e apenas listar os atributos de união, como segue:  

FIGURA 76: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO NATURAL JOIN. 

PROJ_DEPT←PROJETO * (DNUM), (DNÚMERO) DEPARTAMENTO 
Assim, a forma geral de um NATURAL JOIN é: 

Q←R * (<lista1>),(<lista2>) S 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Neste caso, <lista1> especifica uma lista de i atributos de R e <lista2> 

especifica uma lista de i atributos de S. Apenas os atributos da primeira relação R ⎯ 

<lista1> ⎯ serão mantidos na relação resultante Q. 

Se os atributos sobre os quais o JOIN NATURAL é especificado tiverem os 

mesmos nomes em ambas as relações, pode-se tirar a condição JOIN totalmente. 

Por exemplo, para aplicar um JOIN NATURAL sobre DNÚMERO de Departamento e 

LOCAIS_DEPTO, é suficiente escrever: 

FIGURA 77: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
OPERAÇÃO JOIN. 

DEPT_LOCS←DEPARTAMENTO * LOCAIS_DEPTO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Esta operação é executada igualando-se todos os pares de atributos que 

tenham o mesmo nome nas duas relações. Notamos que, se nenhuma combinação 

de tuplas satisfizer a condição JOIN, então o resultado será uma relação vazia. Em 

geral, se R tiver nR tuplas e S tiver nS tuplas, o resultado de uma operação JOIN R 
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⌧ <condição join> S terá entre zero e nR*nS tuplas. Se não existir <condição join> 

para satisfazer, então todas as combinações de tuplas serão incluídas. Nestes 

casos, JOIN torna-se um produto cartesiano. 

 

7.8 A LINGUAGEM SQL 

 

De acordo com Guimarães (2008), a Linguagem SQL é um padrão de 

linguagem de consulta comercial que usa uma combinação de construtores em 

Álgebra e Cálculo Relacional e possui as seguintes partes: 

• Linguagem de definição de dados (DDL) 
• Linguagem interativa de manipulação de dados (DML) 
• Incorporação DML (Embedded SQL) 
• Definição de Visões 
• Autorização 
• Integridade 
• Controle de Transações 
 
A Linguagem SQL possibilita que uma tabela (relação) tenha duas ou mais 

tuplas idênticas em todos os seus valores de atributos. Assim, em geral, uma 

relação da Linguagem SQL não é um conjunto de tuplas, porque um conjunto não 

permite elementos idênticos. Ao invés disso, a Linguagem SQL é um multiconjunto 

(algumas vezes chamado de bag) de tuplas. 

Ainda Guimarães (2008) define que uma expressão básica em Linguagem 

SQL consiste em três cláusulas: SELECT, FROM e WHERE. A cláusula SELECT 

corresponde à operação de projeção da Álgebra Relacional -AR. É usada para 

relacionar os atributos desejados no resultado de uma consulta. 

O resultado de uma consulta na Linguagem SQL é, obviamente, uma relação. 

A Linguagem SQL gera duplicidades nas tuplas de resposta. Quando desejamos 

forçar a eliminação de duplicidade, podemos inserir a palavra-chave DISTINCT 

depois de SELECT. 

Para especificar explicitamente que as duplicidades não serão eliminadas, a 

Linguagem SQL nos permite usar a palavra-chave ALL depois de SELECT. Uma vez 

que a manutenção de duplicidade é padrão, o uso de ALL é facultativo. 

O asterisco “*” pode ser usado para denotar “todos os atributos”. A cláusula 

FROM corresponde à operação de produto cartesiano da Álgebra Relacional. Ela 

associa as relações que serão pesquisadas durante a avaliação de uma expressão.  



223 
 

 

A cláusula WHERE corresponde à seleção do predicado da Álgebra 

Relacional - AR. Consiste em um predicado envolvendo atributos da relação que 

aparece na cláusula FROM. 

A cláusula WHERE pode conter expressões aritméticas envolvendo os 

operadores de comparação <, <=, >, >=, = e <>, e operandos constantes ou 

atributos das tuplas.  

Na Linguagem SQL, nessa cláusula podem-se usar os conectores lógicos 

AND, OR e NOT, além do operador de comparação BETWEEN AND para simplificar 

a cláusula WHERE, que especifica que um valor pode ser menor ou igual a algum 

valor e maior ou igual a algum outro valor. Uma consulta típica na Linguagem SQL 

tem a forma: 

FIGURA 78: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
COMANDO SELECT. 

SELECT A1, A2, ..., AN 
FROM R1, R2, ..., RN 

WHERE P 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Cada Ai representa um atributo e cada ri, uma relação. P é um predicado a 

ser satisfeito. Esta consulta equivale à seguinte expressão em Álgebra Relacional - 

AR: 

FIGURA 79: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE ÁLGEBRA RELACIONAL E 
ATRIBUTOS.  

π A1, A2, ..., An (σ p (r1 x r2 x ... rm)) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

A Linguagem SQL forma um produto cartesiano das relações indicadas na 

cláusula FROM, executa uma seleção em Álgebra Relacional – AR, usando o 

predicado da cláusula WHERE e, então, projeta o resultado nos atributos da 

cláusula SELECT. Na prática, ela pode converter-se em outra expressão equivalente 

que seja mais eficiente no processamento. 

Além disso, a Linguagem SQL possui as operações de união (union), 

intersecção (intersect) e exceto (except), que correspondem às operações ∪, ∩ e − 

(diferença) da Álgebra Relacional - AR. Contudo, existem várias restrições para o 

uso desses operadores e certos produtos não oferecem suporte para essas 

operações, segundo Elmasri e Navathe (2011). 
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Observamos finalmente que, em Banco de Dados - BD e Álgebra Relacional - 

AR para todos os comandos usados na Linguagem SQL, há sempre um nível inicial 

e, a partir deste, é possível buscar novos recursos e aptidões para o nível atual da 

respectiva Linguagem. Essa evolução de recursos dessa linguagem de programação 

em Banco de Dados - BD é bastante utilizada em Tecnologia da Informação - TI. 

Na sequência, apresentamos algumas aplicações para exemplificar as 

articulações entre a Noção Intuitiva de Conjuntos e a modelagem dos Bancos de 

Dados Relacionais - DBR. 

 

7.9 APLICAÇÕES EM LINGUAGEM SQL 

 

Acreditamos que para que o estudante possa compreender melhor a estrutura 

de um Banco de Dados - DB, com base nos conceitos de Codd (1970), deve ficar 

claro que um conjunto de dados só pode relacionar-se com outro conjunto de dados, 

se houver um ou vários elementos em comum em ambos os conjuntos, por exemplo, 

o número 2 é o elemento de intersecção dos conjuntos dos números pares e 

números primos. 

 
FIGURA 80 - OSTENSIVO DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, INTERSECÇÃO DE 
CONJUNTOS. 

PARES = {2, 4, 6, 8, ...} 
PRIMOS = {1, 2, 3, 5, 7, 11, ...} 

ASSIM PARES ∩ PRIMOS = {2} 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Em Linguagem SQL, podemos construir o comando SELECT, onde, para o 

conjunto dos números pares e primos, usamos as tabelas Pares e Primos 

respectivamente; esse comando tem por objetivo executar a intersecção entre as 

tabelas envolvidas. 

FIGURA 81: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL - 
COMANDO SELECT, INSTERSECÇÃO. 

SELECT * FROM PARES WHERE NUMERO IN (SELECT NUMERO FROM PRIMOS) 
ou 

SELECT * FROM PRIMOS WHERE NUMERO IN (SELECT NUMERO FROM PARES) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Assim, quando a intersecção entre conjuntos for diferente de vazio, já 

associando à teoria de Codd (1970), podemos dizer que uma tabela pode relacionar-
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se com a outra e, nesse relacionamento, os dados das tabelas envolvidas podem 

estar disponíveis para acesso, usando para isso a Linguagem SQL,  

Para melhor compreensão, podemos visualizar, no próprio modelo de dados 

usado no Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, como isso é feito na 

Linguagem SQL. Na figura que segue, temos o Modelo de Entidade e 

Relacionamento com as cardinalidades, conforme Codd (1970), para o exemplo de 

utilização da Linguagem SQL, onde é possível usar os comandos, tanto do tipo 

Linguagem de Definição de Dados – DDL, como também do tipo Linguagem 

Interativa de Manipulação de Dados (DML), sendo os comandos CREATE e USE, 

entre outros do tipo DDL e INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT, entre outros do 

tipo DML, que são apresentados após definições de Chaves Primária (Primary - PK) 

e Chave Estrangeira (Foreign Key - FK). 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 82 - OSTENSIVO DE REPRESENTAÇÃO MER, BANCO FUNCIONÁRIO. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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Para Codd (1970), uma tabela se relaciona com outra, quando há um ou 

vários elementos em comum nas tabelas envolvidas; assim podemos afirmar que a 

tabela de Departamento se relaciona com a tabela Funcionário por meio da coluna 

DepartamentoID, pois essa está tanto na tabela de Funcionário como na Tabela de 

Departamento. 

O mesmo acontece com as tabelas Cidade e Estado, pois ambas têm a 

coluna EstadoID em suas estruturas. Vale sublinhar que EstadoID é a coluna 

identificadora da tabela Estado, chamada de Chave Primária (Primary Key - PK) e, 

para se relacionar com a tabela de Cidade, foi necessário colocar também essa 

coluna, EstadoID, na tabela Cidade, e o termo usado por Codd (1976) para essa 

operação é colocar uma Chave Estrangeira (Foreign Key - FK), assim como o 

número 2 pertence tanto ao conjunto dos números pares e primos, podemos dizer 

que intersecção das tabelas Cidade e Estado é a coluna EstadoID, sendo que na 

tabela de Estado é chamada de PK e na tabela de Cidade é chamada de FK. 

A proposta de Kolosky (1999) contém em seu bojo a ideia de que o professor 

deve levar em conta os conhecimentos retrospectivos de seus estudantes, assim 

como preconiza a proposta de Baetón (2005), quanto à utilização dos níveis de 

ajuda definidos por Vygotsky e, ainda na visão de Chevallard (2011), no que diz 

respeito ao sistema autodidático. Verifica-se então a importância dada por esses três 

autores em se trabalhar com os estudantes a partir de seus conhecimentos 

retrospectivos, quando da introdução de novos conhecimentos. 

Dessa forma, como exemplo, podemos considerar o caso em que o 

estudante, ao elaborar uma pesquisa usando a Linguagem SQL, utiliza o comando 

SELECT, envolvendo mais de uma tabela. Observamos que se o estudante não tiver 

passado pelo conhecimento inicial de aplicação de tal comando, ou seja, acessar 

dados de uma única tabela, ele poderá ter dificuldades para avançar em seu 

aprendizado, fato que se justifica quando se considera a Zona de Desenvolvimento 

Proximal – ZDP em que ele está. 

Assim, visando à melhor compreensão do contexto de articulação entre as 

representações matemáticas das noções associadas à Noção Intuitiva de Conjuntos 

- NIC, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL, apresentamos a seguir uma 

tabela em que articulamos os ostensivos de representação associados a esse 

contexto, conforme figura 83. 
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FIGURA 83: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES ENTRE 
CONJUNTOS EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA. 

Ostensivos de Representação 
Matemáticos 

Ostensivos de 
Representação em 

Álgebra Relacional - AR 

Ostensivos de 
Representação em 

Linguagem SQL 

 
Produto Cartesiano 

A x B = {(1,3),(1,4),(1,5) ... 
(4,3),(4,4),(4,5)} 

Relacionamento N-N 

 
Tuplas - Linhas 

 

 

 

SELECT * FROM 
CONTA, EMPRESTIMO 

 
Função y = f(x) 

Relacionamento 1-1 

 
Tuplas - Linhas 

 
SELECT * FROM 
CONTA AS C INNER 
JOIN EMPRESTIMO AS 
E  
ON NOME = E.NOME 

 
Relação                              

               

Relacionamento 1-N 

 

 
Tuplas - Linhas 

SELECT * FROM 
CONTA AS C, INNER 
JOIN EMPRESTIMO AS 
E  
ON NOME = E.NOME 
ou 
SELECT * FROM 
CONTA AS C LEFT 
OUTER JOIN 
EMPRESTIMO AS E  
ON NOME = E.NOME 
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ou 
SELECT * FROM 
CONTA AS C RIGHT 
OUTER JOIN 
EMPRESTIMO AS E  
ON NOME = E.NOME 

 
Relação  

Relacionamento 1-N 

 

 
Tuplas - Linhas 

SELECT * FROM 
CONTA AS C, INNER 
JOIN EMPRESTIMO AS 
E  
ON NOME = E.NOME  

 
Função Bijetora 

Relacionamento 1-1 

 
Tuplas - Linhas 

SELECT * FROM 
CONTA AS C, INNER 
JOIN EMPRESTIMO AS 
E  
ON NOME = E.NOME 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Após as definições de PK e FK, podemos, por meio de exemplos, mostrar um 

roteiro que nos parece adequado para desenvolver a articulação entre as noções 

associadas à Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL  

Assim, para que possamos abordar as pesquisas indicadas na terceira coluna 

da figura acima, iniciamos usando os comandos da Linguagem SQL5 para "criar", 

"usar" e "inserir" dados nas tabelas do banco de dados. Inicialmente criamos o 

Banco de Dados - DB denominado "Funcionario".   

Os comandos apresentados foram escritos no ambiente do MS-SQL Server 

2012 - Express, que é uma versão gratuita disponibilizada no site da Microsoft e, por 

ser gratuita, estamos utilizando-a, assim como os estudantes que pertencem ao 

grupo de pesquisa. 

FIGURA 84: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS FUNCIONÁRIO E SUA UTILIZAÇÃO. 

CREATE DATABASE FUNCIONARIO 
USE FUNCIONARIO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Depois da criação e uso do Banco de Dados Funcionário, passamos para os 

comandos de criação das tabelas Departamento, Estado, Cidade e Funcionário, bem 

                                                           
5 A linguagem utilizada para a escrita dos comandos é o Inglês, assim não empregaremos os 
caracteres especiais tais como: ç, ã, â, á ... ú. 
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como suas respectivas chaves primárias (Primary Key - PK) e estrangeiras (Foreign 

Key - FK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 85: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
CRIAÇÃO DE TABELAS COM CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS (PK E 
FK). 
CREATE TABLE DEPARTAMENTO( 
 DEPARTAMENTOID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 DEPARTAMENTO varchar(50) NULL, 
CONSTRAINT PK_DEPARTAMENTO PRIMARY KEY CLUSTERED  
(DEPARTAMENTOID ASC)) 
 
CREATE TABLE ESTADO( 
 ESTADOID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 ESTADO varchar(50) NULL, 
UF CHAR (2) NULL 
CONSTRAINT PK_ESTADO PRIMARY KEY CLUSTERED  
(ESTADOID ASC)) 
 
CREATE TABLE CIDADE( 
 CIDADEID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 CIDADE varchar(60) NULL, 
 ESTADOID int NOT NULL, 
CONSTRAINT[PK_CIDADE1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(CIDADEID ASC)) 
 
ALTER TABLE CIDADE WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_CIDADE_ESTADO] FOREIGN 
KEY(ESTADOID) 
REFERENCES ESTADO (ESTADOID) 
 
CREATE TABLE FUNCIONARIO( 
 FUNCIONARIOID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 FUNCIONARIO varchar(80) NULL, 
 SALARIO numeric(18, 2) NULL, 
 SEXO char(1) NULL, 
 DATA_ADMISSAO smalldatetime NULL, 
 ENDERECO varchar(80) NULL, 
 CEP char(8) NULL, 
 BAIRRO varchar(50) NULL, 
 CIDADEID int NOT NULL, 
 DEPARTAMENTOID int NOT NULL, 
CONSTRAINT PK_FUNCIONARIO PRIMARY KEY CLUSTERED (FUNCIONARIOID ASC))  
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ALTER TABLE FUNCIONARIO WITH CHECK ADD CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_CIDADE 
FOREIGN KEY(CIDADEID) REFERENCES CIDADE (CIDADEID) 
 
ALTER TABLE FUNCIONARIO WITH CHECK ADD CONSTRAINT 
FK_FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO FOREIGN KEY(DEPARTAMENTOID) REFERENCES 
DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTOID) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

 
Por fim. chegamos aos comandos de inserção de dados, lembrando que os 

dados são fictícios e são usados apenas com objetivo didático. Apresentamos 

alguns exemplos de inclusão de dados em cada uma das tabelas que pertencem ao 

Banco de Dados Funcionário, criado conforme comando da figura 86. 

 

 

 

FIGURA 86: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
INSERÇÃO DE DADOS. 
INSERT INTO ESTADO VALUES ('SÃO PAULO','SP') 

INSERT INTO ESTADO VALUES ('RIO DE JANEIRO','RJ') 

e 

INSERT INTO ESTADO VALUES ('TOCANTINS','TO') 

 

INSERT INTO CIDADE VALUES ('SÃO PAULO',1) 

INSERT INTO CIDADE VALUES ('SANTOS',1) 

INSERT INTO CIDADE VALUES ('OSASCO',1) 

e 

INSERT INTO CIDADE VALUES ('RIO DE JANEIRO',2) 

 

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES ('DIRETORIA') 

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES ('INFORMÁTICA') 

e 

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES ('ENFERMARIA') 

 

INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('ANA MARIA SOARES', 

17000,'F','01/05/2000','RUA REPÚBLICA DO LÍBANO 1000, APTO 

32','04546030','VILA NOVA CONCEIÇÃO',1,1) 

INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('LUCIANO DE ARAÚJO', 8000,'M','03/03/2001','AV 

COPACABANA 123','14546500','COPACABANA',2,2) 

e 

INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('VICTÓRIA MAGALHÃES',7000,'F','04/10/2004','AV 

DO ESTADO 505, APTO 111','12000100','BATEL',3,3) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Com as tabelas já alimentadas de dados. podemos então iniciar nossas 

pesquisas e também visualizarmos a importância da Noção Intuitiva de Conjuntos - 

NIC nas aplicações em Banco de Dados - DB por meio da Linguagem SQL. Aqui, 

uma vez criadas as tabelas, o professor pode fazer a primeira articulação entre a 

Noção Intuitiva de Conjuntos - NIC e suas representações com a Álgebra Relacional 

- AR e a Linguagem SQL. 
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Inicialmente, a título de apresentação dos dados inseridos nas tabelas, temos 

os comandos abaixo indicados em Linguagem SQL e seus respectivos resultados. 

FIGURA 87: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELA ESTADO  

SELECT ESTADOID,ESTADO,UF FROM ESTADO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Como resposta desse comando. temos os seguintes dados que foram 

cadastrados em tal base de dados, usada no Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - SPTIPL: 

 

 

 

 

FIGURA 88: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DA TABELA DE ESTADO. 
ESTADOID    ESTADO                                             UF 

----------- -------------------------------------------------- ---- 

1           SÃO PAULO                                          SP 

2           RIO DE JANEIRO                                     RJ 

3           PARANÁ                                             PR 

4           SANTA CATARINA                                     SC 

5           RIO GRANDE DO SUL                                  RS 

6           MINAS GERAIS                                       MG 

7           BAHIA                                              BA 

8           CEARÁ                                              CE 

9           RIO GRANDE DO NORTE                                RN 

10          PERNAMBUCO                                         PE 

11          TOCANTINS                                          TO 

 

(11 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Nesse momento, o professor pode utilizar a relação de pertinência entre 

conjuntos, que servirá de conhecimento retrospectivo para aqueles que o possuem 

em sua Zona de Desenvolvimento Real  - ZDR e assim auxiliar na criação de uma 

nova Zona de Desenvolvimento Proximal  - ZDP.  

Da mesma maneira, usando a mesma estrutura de comando SELECT, 

podemos efetuar a pesquisa para a tabela Cidade, conforme figura XXX, que segue: 

FIGURA 89: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELA CIDADE  

SELECT CIDADEID,CIDADE,ESTADOID FROM CIDADE 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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FIGURA 90: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DA TABELA DE CIDADE  
CIDADEID    CIDADE                                                   ESTADOID 

----------- -------------------------------------------------------- --------- 

1           SÃO PAULO                                                    1 

2           SANTOS                                                       1 

3           OSASCO                                                       1 

4           RIO DE JANEIRO                                               2 

5           NITEROI                                                      2 

6           CURITIBA                                                     3 

7           MARINGÁ                                                      3 

8           FLORIANÓPOLIS                                                4 

9           PORTO ALEGRE                                                 5 

10          BELO HORIZONTE                                               6 

11          ARAXÁ                                                        6 

12          UBERLÂNDIA                                                   6 

13          SALVADOR                                                     7 

14          ILHÉUS                                                       7 

15          PORTO SEGURO                                                 7 

16          FORTALEZA                                                    8 

17          CANOA QUEBRADA                                               8 

18          MOSSORÓ                                                      9 

19          NATAL                                                        9 

20          RECIFE                                                       10 

 

(20 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
Na sequência, chegamos aos dados da tabela Departamento, utilizando o 

mesmo comando, conforme figura 91 a seguir. 

FIGURA 91: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELA DEPARTAMENTO.  

SELECT DEPARTAMENTOID,DEPARTAMENTO FROM DEPARTAMENTO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

FIGURA 92: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DA TABELA DE DEPARTAMENTO.  
DEPARTAMENTOID DEPARTAMENTO 

-------------- -------------------------------------------------- 

1              DIRETORIA 

2              INFORMÁTICA 

3              CONTAS A PAGAR 
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4              CONTAS A RECEBER 

5              MARKETING 

6              RH 

7              ALMOXARIFADO 

8              RECEPÇÃO 

9              SUPORTE 

10             ENFERMARIA 

11             RECEPÇÃO 

 

(10 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Finalmente temos os dados da tabela Funcionário, utilizando o comando, 

conforme abaixo: 

FIGURA 93: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELA FUNCIONÁRIO.  

SELECT DEPARTAMENTOID,DEPARTAMENTO FROM DEPARTAMENTO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

FIGURA 94: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DA TABELA DE FUNCIONÁRIO.  
FUNCIONARIOID  FUNCIONARIO              SALARIO SEXO CIDADEID  DEPARTAMENTOID 

-------------  ------------------ ----- ------- ---- --------  ------------- 

1              ANA MARIA SOARES         17000.00  F    1           1 

2              LUCIANO DE ARAÚJO         8000.00  M    2           2 

3              VICTÓRIA MAGALHÃES        7000.00  F    3           3 

4              CARLOS ROBERTO SILVA      5000.00  M    4           4 

5              GLORIA MARIA DE SOUZA     4000.00  F    5           5 

6              FERNANDO GOMES            3500.00  M    6           6 

7              BEATRIZ DE OLIVEIRA       2800.00  F    7           7 

8              EDUARDO DA LUZ            1900.00  M    8           8 

9              MARIA APARECIDA DE JESUS  4500.00  F    9           9 

10             VICENTE JOSE DOS SANTOS   5000.00  M   10          10 

 

(10 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

A partir dessas tabelas, podemos fazer nossas pesquisas no Banco de Dados 

Funcionário, pois tanto as tabelas como os dados já estão disponíveis.  

Pode-se iniciar pelo comando INNER JOIN. Aqui, é possível fazer a 

articulação com a noção de produto cartesiano, como podemos observar na figura 

95 subsequente.  

FIGURA 95: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICOS - PRODUTO 
CARTESIANO. 

 

Produto Cartesiano 
A x B = {(1,3),(1,4),(1,5) ... (4,3),(4,4),(4,5)} 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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Com isso, escrevemos o comando em Linguagem SQL para exibir o conjunto 

de dados como resultado do Produto Cartesiano entre as tabelas Estado e Cidade, 

ao invés do conjunto A e B. 

FIGURA 96: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PRODUTO CARTESIANO ENTRE AS TABELAS ESTADO E CIDADE.  

SELECT * FROM ESTADO,CIDADE 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 97: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DO PRODUTO CARTESIANO ENTRE AS TABELAS ESTADO E CIDADE.  
ESTADOID    ESTADO                  UF   CIDADEID    CIDADE       ESTADOID 

----------- ----------------------- ---- ----------- ------------ ----------- 

1           SÃO PAULO               SP   1           SÃO PAULO         1                                           

1           SÃO PAULO               SP   2           SANTOS            1                                           

1           SÃO PAULO               SP   3           OSASCO            1                                           

1           SÃO PAULO               SP   4           RIO DE JANEIRO    2                                           

1           SÃO PAULO               SP   5           NITEROI           2                                           

1           SÃO PAULO               SP   6           CURITIBA          3                                           

1           SÃO PAULO               SP   7           MARINGÁ           3                                           

1           SÃO PAULO               SP   8           FLORIANÓPOLIS     4                                           

1           SÃO PAULO               SP   9           PORTO ALEGRE      5                                             

1           SÃO PAULO               SP   10          BELO HORIZONTE    6                                           

1           SÃO PAULO               SP   11          ARAXÁ             6                                           

1           SÃO PAULO               SP   12          UBERLÂNDIA        6                                           

1           SÃO PAULO               SP   13          SALVADOR          7                                            

1           SÃO PAULO               SP   14          ILHÉUS            7                                           

1           SÃO PAULO               SP   15          PORTO SEGURO      7                                           

1           SÃO PAULO               SP   16          FORTALEZA         8                                            

1           SÃO PAULO               SP   17          CANOA QUEBRADA    8                                            

1           SÃO PAULO               SP   18          MOSSORÓ           9                                            

1           SÃO PAULO               SP   19          NATAL             9                                            

1           SÃO PAULO               SP   20          RECIFE            10                                            

. 

. 

. 

11          TOCANTINS               TO   1           SÃO PAULO         1                                               

11          TOCANTINS               TO   2           SANTOS            1                                            

11          TOCANTINS               TO   3           OSASCO            1                                            

11          TOCANTINS               TO   4           RIO DE JANEIRO    2                                            

11          TOCANTINS               TO   5           NITEROI           2                                            

11          TOCANTINS               TO   6           CURITIBA          3                                            

11          TOCANTINS               TO   7           MARINGÁ           3                                            

11          TOCANTINS               TO   8           FLORIANÓPOLIS     4                                            

11          TOCANTINS               TO   9           PORTO ALEGRE      5                                            

11          TOCANTINS               TO   10          BELO HORIZONTE    6                                            

11          TOCANTINS               TO   11          ARAXÁ             6                                            

11          TOCANTINS               TO   12          UBERLÂNDIA        6                                            

11          TOCANTINS               TO   13          SALVADOR          7                                            

11          TOCANTINS               TO   14          ILHÉUS            7                                            

11          TOCANTINS               TO   15          PORTO SEGURO      7                                            

11          TOCANTINS               TO   16          FORTALEZA         8                                            

11          TOCANTINS               TO   17          CANOA QUEBRADA    8                                            

11          TOCANTINS               TO   18          MOSSORÓ           9                                            
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11          TOCANTINS               TO   19          NATAL             9                                            

11          TOCANTINS               TO   20          RECIFE            10                                            

 

(220 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Percebemos que temos 220 tuplas como resultado, pois a cada elemento da 

tabela de Estado foi associado um elemento da tabela Cidade; se temos 11 estados 

cadastrados e 20 cidades cadastradas, obtemos o Produto Cartesiano:  Estado X 

Cidade = 11 x 20 = 220. 

A partir do conceito de Produto Cartesiano, temos condições de abordar os 

conceitos de relações entre conjuntos e de funções injetora, sobrejetora e bijetora. 

Assim, podemos utilizar as cláusulas INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN e RIGHT 

OUTER JOIN do comando SELECT da Linguagem SQL e associá-las às 

cardinalidades, conforme exemplo apresentado na figura 97. 
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A partir do produto cartesiano, podemos considerar as cláusulas acima para 

selecionar tuplas, mostrando o resultado e associando-as às respectivas 

cardinalidades. 

A primeira pesquisa de tuplas, utilizando o comando SELECT e apresentada 

na figura 97, nos informa que a Cidade de São Paulo pertence ao Estado de São 

Paulo, pois possui o valor 1 no atributo EstadoID, que é Chave Estrangeira dessa 

tabela e, portanto, deve fazer referência a uma Chave Primária, que está na tabela 

de Estado. Podemos dizer que esses dados estão corretos, pois a cidade de São 

Paulo está localizada no estado de São Paulo, o atributo EstadoID (PK) da tabela 

Estado tem o valor igual a 1 e esse mesmo valor está no atributo EstadoID (FK) na 

tabela de Cidade. Com essa informação, podemos dizer nos termos de Banco de 

Dados – BD, que os dados seguem a integridade relacional, ou seja, o valor da 

Chave Primária é igual ao valor da Chave Estrangeira, onde EstadoID da tabela 

Estado tem valor 1 e EstadoID da tabela Cidade também tem o valor igual a 1, como 

podemos observar na figura 98 abaixo: 

FIGURA 98: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELAS ESTADO E CIDADE - DADOS DA CIDADE DE SÃO PAULO. 
       ESTADOID ESTADO            UF CIDADEID CIDADE       ESTADOID 

       -------- ----------------- -- -------- ------------ -------- 

1        SÃO PAULO        SP 1        SÃO PAULO    1                                     

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Já em outra tupla. temos uma das cidades do Estado de Tocantins, como 

descrito na figura 98 abaixo: 

FIGURA 99: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELAS ESTADO E CIDADE - DADOS DA CIDADE DE SÃO PAULO. 
       ESTADOID ESTADO            UF CIDADEID CIDADE       ESTADOID 

       -------- ----------------- -- -------- ------------ -------- 

11       TOCANTINS        TO 1        SÃO PAULO    1                                     

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Aqui, notamos que a Chave Estrangeira da tabela Cidade tem valor igual a 1, 

que é diferente do valor armazenado na Chave Primária da tabela Estado, onde 

temos o valor 11; assim dizemos que essa não tem integridade relacional, ou seja, 

11 é diferente de 1. 

Partindo desses exemplos, podemos utilizar as cláusulas de união de tabelas 

(INNER, LEFT ou RIGHT JOIN), além disso, o estudante precisará revisitar o 
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comando SELECT usado para acesso aos dados de uma única tabela, conforme 

figura 100, para construir o novo comando, como segue: 

FIGURA 100: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELAS ESTADO E CIDADE COM A CLÁUSULA INNER JOIN. 

SELECT E.ESTADOID,E.ESTADO,E.UF, 
C.CIDADE,C.ESTADOID 
 FROM ESTADO AS E 

INNER JOIN CIDADE AS C ON C.ESTADOID = E.ESTADOID 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Como resposta desse comando, temos os seguintes dados que foram 

cadastrados em tal base de dados usada no Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - SPTIPL: 

FIGURA 101: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DAS TABELAS DE ESTADO E CIDADE. 
ESTADOID    ESTADO                UF   CIDADEID  CIDADE              ESTADOID 

----------- -------------------- ---- -------- ------------------- --------  

1           SÃO PAULO           SP   1         SÃO PAULO             1     

1           SÃO PAULO           SP   2         SANTOS                1 

1           SÃO PAULO           SP   3         OSASCO                1 

2           RIO DE JANEIRO      RJ   4         RIO DE JANEIRO        2 

2           RIO DE JANEIRO      RJ   5         NITEROI               2 

3           PARANÁ              PR   6         CURITIBA              3  

3           PARANÁ              PR   7         MARINGÁ               3  

4           SANTA CATARINA      SC   8         FLORIANÓPOLIS         4 

5           RIO GRANDE DO SUL   RS   9         PORTO ALEGRE          5 

6           MINAS GERAIS        MG   10        BELO HORIZONTE        6 

6           MINAS GERAIS        MG   11        ARAXÁ                 6      

6           MINAS GERAIS        MG   12        UBERLÂNDIA            6 

7           BAHIA               BA   13        SALVADOR              7 

7           BAHIA               BA   14        ILHÉUS                7  

7           BAHIA               BA   15        PORTO SEGURO          7 

8           CEARÁ               CE   16        FORTALEZA             8 

8           CEARÁ               CE   17        CANOA QUEBRADA        8 

9           RIO GRANDE DO NORTE RN   18        MOSSORÓ               9 

9           RIO GRANDE DO NORTE RN   19        NATAL                 9     

10          PERNAMBUCO          PE   20        RECIFE               10 

 

(20 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Percebemos pelos resultados da pesquisa, exibidos na figura 100 acima, que 

as tabelas de Estado e Cidade têm integridade relacional, pois os dados de 

EstadoID da tabela de Estado são iguais aos dados de EstadoID da tabela Cidade. 

Para isso, a utilização do recurso ON C.ESTADOID = E.ESTADOID foi 

necessária e, desse modo, verificamos a importância da integridade de dados, ou 

seja, toda Chave Estrangeira está associada a uma Chave Primária de mesmo valor, 

e isso nos remete à Função Sobrejetora. 

FIGURA 102: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICOS-RELAÇÃO. 
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Relação 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Podemos associar a Função Sobrejetora com os dados abaixo: 

FIGURA 103: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DAS TABELAS DE ESTADO E CIDADE 
ESTADOID    ESTADO               UF   CIDADEID    CIDADE          ESTADOID 

----------- -------------------- ---- ----------  --------------- --------- 

1           SÃO PAULO            SP   1           SÃO PAULO         1     

1           SÃO PAULO            SP   2           SANTOS            1 

1           SÃO PAULO            SP   3           OSASCO            1 

4           SANTA CATARINA       SC   8           FLORIANÓPOLIS     4 

 

(20 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Nos dados acima, temos o Estado que tem mais de uma Cidade associado a 

ele, ou seja, São Paulo, com as Cidades de São Paulo, Santos e Osasco (1 - N) e 

Santa Catarina, com a Cidade de Florianópolis (1 - 1), ou seja, nesse momento 

podemos mostrar a importância da relação entre os elementos das tuplas para 

determinar a cardinalidade. 

Vale lembrar que foi feito o cadastro do estado de Tocantins na tabela de 

Estado, mas este não é apresentado, e isso acontece porque o mesmo não tem 

cidade cadastrada que faça referência na tabela de Cidade. Observamos que para 

os dados do estado serem exibidos, quando não há em outra tabela, é preciso usar 

as cláusulas LEFT/RIGHT JOIN, o que nos conduz a articular com a noção de 

função injetora.  

 

 

FIGURA 104: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICOS - RELAÇÃO.  



239 
 

 

 

Relação 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

FIGURA 105: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELAS ESTADO E CIDADE COM A CLÁUSULA INNER JOIN. 

SELECT E.ESTADOID,E.ESTADO,E.UF, 
C.CIDADE,C.ESTADOID 
 FROM ESTADO AS E 

LEFT OUTER JOIN CIDADE AS C ON C.ESTADOID = E.ESTADOID 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Na figura 106, que segue, temos a resposta do comando SELECT com a 

utilização da cláusula LEFT OUTER JOIN. 

FIGURA 106: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DAS TABELAS DE ESTADO E CIDADE 
ESTADOID     ESTADO               UF CIDADEID CIDADE           ESTADOID 

----------- --------------------- ---- -------- -------------- ---------- 

1           SÃO PAULO           SP   1        SÃO PAULO         1     

1           SÃO PAULO           SP   2        SANTOS            1 

1           SÃO PAULO           SP   3        OSASCO            1 

2           RIO DE JANEIRO      RJ   4        RIO DE JANEIRO    2 

2           RIO DE JANEIRO      RJ   5        NITEROI           2 

3           PARANÁ              PR   6        CURITIBA          3  

3           PARANÁ              PR   7        MARINGÁ           3  

4           SANTA CATARINA      SC   8        FLORIANÓPOLIS     4 

5           RIO GRANDE DO SUL   RS   9        PORTO ALEGRE      5 

6           MINAS GERAIS        MG   10       BELO HORIZONTE    6 

6           MINAS GERAIS        MG   11       ARAXÁ             6     

6           MINAS GERAIS        MG   12       UBERLÂNDIA        6 

7           BAHIA               BA   13       SALVADOR          7 

7           BAHIA               BA   14       ILHÉUS            7  

7           BAHIA               BA   15       PORTO SEGURO      7 

8           CEARÁ               CE   16       FORTALEZA         8 

8           CEARÁ               CE   17       CANOA QUEBRADA    8 

9           RIO GRANDE DO NORTE RN   18       MOSSORÓ           9 

9           RIO GRANDE DO NORTE RN   19       NATAL             9     

10          PERNAMBUCO          PE   20       RECIFE           10 

11          TOCANTINS             TO   NULL     NULL              NULL  

 

(21 row(s) affected) 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Como resultado, temos que o Estado do Tocantins ainda não tem nenhuma 

cidade a ele associada, isso será representado pelo termo NULL (nulo/vazio).  

Vale esclarecer que a diferença entre as cláusulas INNER JOIN e 

LEFT/RIGHT OUTER JOIN é que, quando usamos INNER JOIN, cada tupla de uma 
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tabela deve ter pelo menos uma tupla na outra tabela em que se pesquisa o 

relacionamento. Para isso, podemos verificar na figura 158 que, para o Estado de 

São Paulo, temos 3 cidades relacionadas a ele, ou seja, estado de São Paulo com 

as cidades São Paulo, Santos e Osasco. Em outro caso da cláusula INNER JOIN, 

temos o estado de Pernambuco, que tem somente uma cidade relacionada a ele, 

isto é, Recife. 

Mas, para o caso do estado de Tocantins, que até o momento não tem 

nenhuma cidade relacionada a ele, devemos utilizar a cláusula LEFT/RIGHT OUTER 

JOIN. 

Finalmente, chegamos à Função Bijetora, como podemos observar na figura 

107, a seguir: 

FIGURA 107: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICOS - FUNÇÃO 
INJETIVA.  

 

Função Bijetiva 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Nesse caso, encontramos também a cardinalidade 1 - 1, e sempre uma tupla 

de uma tabela que tem um único par na outra tabela; para isso, temos o comando 

SELECT em Linguagem SQL, que usa também a cláusula INNER JOIN.  

FIGURA 108: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
PESQUISA TABELAS ESTADO E CIDADE COM A CLÁUSULA INNER JOIN. 

SELECT E.ESTADOID,E.ESTADO,E.UF, 
C.CIDADE,C.ESTADOID 
 FROM ESTADO AS E 

LEFT OUTER JOIN CIDADE AS C ON C.ESTADOID = E.ESTADOID 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

No exemplo que segue, temos o resultado de uma pesquisa com o comando 

SELECT com a cláusula INNERJOIN. Nesse exemplo, a cardinalidade é 1-1, pois só 

existe uma tupla relacionada com outra tupla da outra tabela, conforme figura 109, 

onde cada funcionário só trabalha em um único departamento. Trata-se aqui 

também de uma função bijetora, que pode ser explorada como conhecimento 

retrospectivo para a introdução desse novo conhecimento. 
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FIGURA 109: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA RECORD SET 
DAS TABELAS DE FUNCIONÁRIO E DEPARTAMENTO 
FUNCIONARIOID FUNCIONARIO                  DEPARTAMENTOID DEPARTAMENTO 

------------- ---------------------------- -------------- ---------------- 

1             ANA MARIA SOARES              1             DIRETORIA 

2             LUCIANO DE ARAÚJO             2             INFORMÁTICA 

3             VICTÓRIA MAGALHÃES            3             CONTAS A PAGAR 

4             CARLOS ROBERTO SILVA          4             CONTAS A RECEBER 

5             GLORIA MARIA DE SOUZA         5             MARKETING 

6             FERNANDO GOMES                6             RH 

7             BEATRIZ DE OLIVEIRA           7             ALMOXARIFADO 

8             EDUARDO DA LUZ                8             RECEPÇÃO 

9             MARIA APARECIDA DE JESUS      9             SUPORTE 

10           VICENTE JOSE DOS SANTOS     10            ENFERMARIA 

 

(10 row(s) affected 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Dessa forma, de acordo com Vygotsky (1988), no que se refere à Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP, para que o estudante consiga utilizar os conceitos 

da Linguagem SQL no que tange às cláusulas INNER JOIN ou LEFT/RIGHT OUTER 

JOIN, percebemos que os conhecimentos retrospectivos de produto cartesiano e 

Funções são importantes para auxiliar na compreensão e utilização da Linguagem 

SQL no universo dos Bancos de Dados - BD e da Álgebra Relacional - AR. 

Outro aspecto importante a considerar, visto no capítulo 4, é que o conceito 

de Função não é atualmente abordado no Ensino Fundamental anos Finais - EFF e 

vem sendo introduzido a partir de 2013 no Ensino Médio - EM, o que nos leva a 

creditar as dificuldades dos estudantes à utilização da Linguagem SQL, pois é aqui 

que podemos considerar o primeiro momento de encontro com esses elementos 

abstratos, conforme Chevallard (1997), o que pode conduzir a apenas uma imitação 

da prática social existente.  

 

7.10 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

 A breve descrição da modelagem de dados no início deste capítulo nos 

permitiu associar a Noção Intuitiva de Conjuntos, suas representações, operações, 

relações e propriedades às noções de Banco de Dados - DB e Álgebra Relacional - 

AR e mostrar a importância do ostensivo de representação Diagrama de Venn, além 

dos outros ostensivos apresentados nas figuras 68 e 83, para auxiliar os estudantes 

a criarem as imagens mentais importantes para a introdução e desenvolvimento dos 

conceitos em jogo nos temas e tópicos considerados.  
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Isso conduz a ponderar também a importância do desenvolvimento de um 

trabalho matemático que leve em conta o formalismo e o rigor que serão 

necessários para o desenvolvimento de outras noções da própria Matemática e de 

outras ciências. 

É importante ressaltar a necessidade de padronização da linguagem SQL, o 

que resultou na criação de especificações que podem ser vistas com formalismo e 

rigor na execução de tarefas de computação e informática. 

Isso nos conduz a observar a importância de se trabalhar, já no Ensino Médio 

- EM, com tarefas que exijam formalismo e rigor para habituar os estudantes a 

considerarem essas atividades no desenvolvimento do que lhes é proposto. Isso 

pode auxiliar na formação de um indivíduo que utiliza seus conhecimentos com 

independência e de forma articulada, mas respeitando as regras e leis 

características dos conhecimentos científicos.  

Percebemos também que o universo dos Bancos de Dados - BD é bastante 

vasto, tanto em seus conceitos como em suas aplicações, e tendo muitas aplicações 

em sistemas, sejam estes coorporativos, acadêmicos e pessoais. O manejo da 

Linguagem SQL é fundamental, visto que ela é padrão em todos os bancos 

relacionais e isso já acontece há décadas. Assim boas práticas da Álgebra 

Relacional - AR constituem o ponto essencial para que tais sistemas estejam 

atendendo e atendam ao objetivo para o qual foram projetados.  

Como já havíamos pontuado, tanto o Banco de Dados – BD como a 

Linguagem SQL exigem que se observem regras e leis que foram introduzidas 

considerando conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos, relações entre 

conjuntos e funções. Quanto às representações, tanto para a Álgebra Relacional - 

AR como para a Linguagem SQL, foram criadas novas representações que precisam 

ser definidas e exigem que se observe a ordem das diferentes representações, 

trabalho que se assemelha ao desenvolvimento de tarefas matemáticas e que 

muitas vezes são desprezadas pelos estudantes, como veremos no capítulo sobre o 

teste diagnóstico proposto aos estudantes que participaram da pesquisa. 

Na sequência, apresentamos o ambiente de aprendizagem com base nos 

Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI.     
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8 - SISTEMAS TUTORIAIS INTELIGENTES – STI 

 

Um sistema de informação, de modo geral, tem por função receber 

informações, input de dados, e processar tais informações por meio de uma 

interface, podendo ser gráfica ou não, e após esse processamento, que se pode 

chamar de regras de negócio ou inteligência do sistema, devolve a partir das 

informações iniciais um resultado, a que chamamos de output.  

Na pesquisa feita por Silva (2006), um dos propósitos fundamentais de 

um Sistema Tutorial Inteligente - STI é a comunicação do conhecimento e/ou 

habilidades, para que o estudante possa resolver problemas dentro de um 

determinado domínio, sendo fundamentais uma boa definição e a abrangência dos 

tópicos que serão abordados no STI, bem como exposição das regras de 

processamento. 

Pode-se contextualizar essas etapas usando como exemplo o cálculo de 

juros sobre um empréstimo que uma pessoa possa fazer em um banco. Antes de 

fazer o empréstimo, é necessário que o sistema de informações do banco avalie 

toda a ficha cadastral do requerente, isto é, se ele é correntista daquele banco, entre 

tantos outros aspectos e, no final de tudo isso, o sistema irá liberar o empréstimo ou 

não, e informar com que taxa serão calculados os juros. Além disso, existem bancos 

com programa de incentivos para seus clientes, fazendo com que a taxa de juros 

seja menor, ou então, se o requerente for aposentado, pode também solicitar uma 

taxa de juros diferenciada, portanto, somente depois do processamento dessas 

informações em conjunto, será possível saber o resultado final.    

Isso ocorre em todos os sistemas de informação; a tomada de decisão 

não é diferente para os sistemas utilizados na educação, por exemplo, no caso do 

software do tipo tutorial, onde é apresentada ao estudante uma série de informações 

e é esperado que ele construa esse conhecimento, sendo mediado pelo 

computador.   

Aqui, tratando-se de um software educativo, é preciso considerar os 

conhecimentos retrospectivos dos estudantes, em que é necessário identificar o 

grau de desenvolvimento do estudante, para que o mediador, seja ele o professor ou 

o computador, possa propor um ambiente de aprendizagem personalizado para 
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cada estudante e, com isso, atender as suas dificuldades e disponibilizar outros 

recursos para incentivá-lo em seu desenvolvimento.  

Entre alguns aspectos pesquisados, que correspondem a essas 

possibilidades de mediação, pode-se citar: 

 
A massificação da educação transformou o mestre em professor e os 
discípulos em alunos, perdendo as vantagens da relação inicial. A 
personalização não é mais possível, fazendo com que se percam muitas 
variáveis do processo de ensino aprendizagem, por exemplo, motivações, 
capacidades pessoais, estilos cognitivos, etc. O processo perde também 
significado, devido a que os aprendizes são confrontados a conhecimentos 
pré-organizados e rígidos. A instituição decide o que ensinar, como e 
quando fazê-lo. (CURILEM E BARBOSA, 2002)  

 
Dessa forma, é importante propor alternativas de apoio à educação, 

assim os softwares utilizados no ambiente de aprendizagem são importantes, por 

poderem, tanto guardar, quanto recuperar informações sobre o desenvolvimento do 

estudante, a começar com a identificação do seu nível de conhecimento sobre o 

tema associado ao domínio que lhe será proposto e, com isso, proporcionar 

processos personalizados.  

Esses recursos tecnológicos proporcionam aos estudantes tarefas e 

atividades que lhes possibilitam maior compreensão e retenção do conhecimento 

por meio de um trabalho pessoal e autônomo, visando a aumentar a eficiência na 

seleção de tópicos necessários para preencher possíveis lacunas de aprendizado, 

utilizando formas de desenvolvimento adaptadas às suas necessidades e com base 

nas estratégias pedagógicas. 

 Nesse cenário, encontramos os Sistemas Tutoriais Inteligentes – STI 

definidos como: 

 
Esses sistemas utilizam técnicas de Inteligência Artificial (IA) para adaptar 
as atividades aos diversos tipos de aprendizes. Em primeiro lugar, a 
Inteligência Artificial – (IA) foi utilizada para modelar os conteúdos, e dessa 
forma resolver problemas utilizando os procedimentos que um humano 
utilizaria, de forma a que o aprendiz tenha acesso ao comportamento de um 
especialista. Em segundo lugar, a IA foi utilizada para modelar as decisões 
pedagógicas de um tutor e para modelar o aluno. Esses dois modelos 
permitiram melhorar a capacidade de adaptação ao estudante. O 
computador não é mais usado para substituir, mas para aumentar 
capacidades. Nesse sentido, ele se transforma numa ferramenta para 
ampliar os canais de comunicação entre o usuário e o especialista, ou seja, 
neste caso, entre o aprendiz e o tutor”. (CURILEM E BARBOSA, 2002)  

 
Assim, um Sistema Tutorial Inteligente – STI é definido por um conjunto 

de módulos que correspondem aos de conhecimentos que o professor deve ter para 
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tomar decisões pedagógicas, sendo o levantamento de dados a fase de maior 

importância, e isso se aplica a qualquer sistema de informação (PRESSMAN, 1995). 

Segundo Sommerville (2003), é a partir dessa fase de decisões pedagógicas que 

será possível ter condições para saber quais informações deverão ser armazenadas 

e como será feito esse processo, além de identificar como será o processamento 

dessas informações e recuperá-las para posteriores tomadas de decisão do sistema, 

visto que serão utilizados conceitos de Inteligência Artificial - IA. 

Curilem e Barbosa (2002) ressaltam que, neste conjunto de módulos, 

encontramos quatro módulos que correspondem aos tipos de conhecimentos que o 

docente deve ter para tomar decisões pedagógicas no ambiente de aprendizado 

adotado. É imprescindível projetar cada um desses módulos de modo a permitir uma 

flexibilidade adequada da interface, para que a construção de interfaces seja 

adaptável, de acordo com características cognitivas de seus usuários; nesse caso, 

os estudantes.  

Nessa perspectiva, o ambiente de aprendizado deve ser baseado e 

organizado de acordo com esses módulos e definições. Neste estudo, consideramos 

a organização dos módulos sugerida por Dazzi (2007) e apresentada na figura 110. 

Nela, pode-se perceber que a troca de informações acontece entre os Modelos de 

Domínio, Interface e Estudante, por meio da coordenação do modelo Tutor que 

administra tanto os tópicos, quanto a interface a ser apresentada. A figura que segue 

representa o modelo utilizado, sendo uma adaptação de Macarthur et al. (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 110 – COMPONENTES DE UM SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE – STI 
GENÉRICO. 
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FONTE:  Macarthur et al., 1993 (adaptado). 
 

E ainda, observando que os Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI são 

desenvolvidos levando em consideração algumas exigências específicas, 

consideramos as apresentadas por Curilem e Barbosa (2002), a saber:  

 Concepção de modelos de domínios de conhecimentos e de 

raciocínio com finalidade de comunicação, resolução de problemas 

pedagógicos e aquisição de conhecimento;  

 Compreensão e geração de linguagem materna em ligação com a 

modelagem de um domínio (principalmente em relação aos 

enunciados de exercícios e às explicações);  

 Comunicação homem-máquina, principalmente em relação à 

concepção de sistemas interativos que têm por objetivo tarefas de 

aprendizagem com aspectos fortemente cognitivos;  

 Formação de agentes humanos (professores/estudantes) levando 

em conta o estado de conhecimento, as informações incompletas, 

incorretas e incertezas, bem como as noções sobre aprendizagem;  

 Criação de sistemas adaptativos e evolutivos, uma vez que deve 

adaptar-se a seu usuário, levando em conta sua evolução;  

 Avaliação da arquitetura de sistemas que levem em conta a 

integração e a concepção eficaz dos diversos módulos.  

No que tange às características desses Sistemas Tutoriais Inteligentes - 

STI, nosso sistema tem os módulos: Especialista, Estudante e Tutor e cada um 

desses módulos tem características e funções que, em conjunto, propõem um 

ambiente de aprendizagem adaptável a cada estudante, podendo nivelar o 

conhecimento do grupo em que está inserido, ou seja, em grupos heterogêneos, os 

estudantes têm a possibilidade de trabalhar os novos conceitos associados à suas 
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Zonas de Desenvolvimento Proximal - ZDP, e após um determinado momento, o 

todo, o grupo encontra-se em um mesmo nível de desenvolvimento, podendo evoluir 

novamente. 

Observa-se ainda que uma vez atingido o nivelamento do grupo, é 

possível obter resultados mais significativos com esse grupo, pois todos possuem o 

conhecimento necessário para a compreensão de algum novo conceito. A troca de 

experiências e a discussão sobre novos conhecimentos proporcionam maior 

intercâmbio entre os estudantes, favorecendo a integração entre os integrantes do 

grupo e do grupo com o professor e vice-versa, conforme Ávila (2009).  

Na sequência, faz-se uma breve discussão sobre o que representam os 

módulos: especialista, estudante e tutor e sua importância na construção de 

ambientes de aprendizagem. 

 

8.1  MÓDULO ESPECIALISTA 

 

Nesse módulo, o tutor armazena os conteúdos que serão apresentados 

aos estudantes. Esses conteúdos podem ser mídias, atividades, cenários e links 

diferentes. O objetivo é de armazenar as informações que posteriormente serão 

utilizadas pelos estudantes, de acordo com o seu curso e disciplina. Os atributos da 

interface devem estruturar o conteúdo, de maneira a não deixar de considerar 

nenhuma das variáveis do processo.  

 

8.2 MÓDULO ESTUDANTE 

 

Esse módulo, além de receber as informações cadastrais dos estudantes, 

tais como nome, curso, e-mail, entre outros que o processo considere necessários, 

mantém atualizados os acessos a ele. Para cada acesso, são registradas na base 

de dados as atividades realizadas e as tarefas propostas e suas respostas a elas, 

para criar sua base individual de conhecimento e assim gerar recursos para 

Inteligência Artificial - IA do Sistema Tutorial Inteligente - STI, onde, a cada etapa de 

aprendizado desenvolvida pelo estudante, o Sistema Tutorial Inteligente - STI tem 

condições de buscar informações na base de novos conhecimentos previamente 

definidos pelo professor nos módulos tutor e especialista.   
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A identificação do estudante é realizada em dois momentos do processo 

de ensino aprendizagem por ter dois objetivos diferentes.  

No primeiro momento, o objetivo da identificação é determinar o modelo 

inicial do estudante e o sistema prepara uma atividade pedagógica, compatível com 

seu curso, disciplina e principalmente com o seu nível de conhecimento sobre o 

conteúdo a ser desenvolvido. Esse nível inicial pode ser analisado, tanto por meio de 

uma atividade, uma tarefa, ou por intermédio de questões informadas no próprio 

Sistema Tutorial Inteligente - STI, e o estudante, em seu primeiro acesso, fará as 

atividades definidas pelo tutor, e isso é possível, pois o sistema guarda os registros 

de acessos e, com isso, tem condições de verificar as tarefas executadas durante 

esses acessos. 

No segundo momento, a identificação do estudante tem por objetivo 

atualizar o modelo do estudante, onde serão armazenadas em sua base de dados 

as atividades e tarefas já realizadas, e a partir das respostas propostas às questões 

contidas na tarefas, o Sistema Tutorial Inteligente - STI tem condições de compor 

dados estatísticos para o próprio estudante, para checar o seu desenvolvimento no 

processo de ensino aprendizagem proposto, como também dá condições para o 

tutor encontrar nele recursos para a tomada de decisão quanto às questões 

pedagógicas, como também na interface, podendo assim agregar à base de 

conhecimento, módulo especialista, outros materiais que considerar pertinentes, 

com base nesses dados fornecidos pelo Sistema Tutorial Inteligente - STI. Dentre 

esses materiais, podemos citar: artigos, textos, imagens e links.  

Essa atualização é feita durante a interação do estudante com as 

atividades pedagógicas em seus acessos ao Sistema Tutorial Inteligente - STI.  A 

qualquer momento no processo, a análise dessas interações é possível e permite 

monitorar as mudanças que vão ocorrendo no trabalho desenvolvido pelo estudante 

à medida que ele vai percorrendo as atividades, isto é, avaliando se existe um 

progresso.  

Dependendo do ambiente tecnológico adotado, as ferramentas de e-mails 

e fóruns de conservação podem ser utilizadas. Há também a possibilidade de o 

professor receber, via e-mail, os acessos e propostas de respostas dos seus 

estudantes, que o mantêm sempre atualizado sobre os avanços das ferramentas. 

 



249 
 

 

8.3 MÓDULO TUTOR 

 

Esse módulo também recebe os dados cadastrais dos tutores, os 

professores, para ser possível fazer a ligação dos estudantes ao seu tutor 

correspondente. 

Além de armazenar os conhecimentos que possibilitam tomar decisões 

pedagógicas que afetam todos os módulos do Sistema Tutorial Inteligente - STI, 

esse módulo define a configuração da interface, atualizando o modelo do estudante, 

com base na inteligência adquirida em resposta aos acessos dos estudantes e suas 

respostas às atividades propostas pelo tutor. 

Para disponibilizar as próximas atividades, esse módulo processa as 

entradas dos estudantes e avalia se elas estão de acordo com as regras de 

validação pré-definidas. Em caso positivo, outro ciclo se inicia, com base no novo 

conhecimento adquirido, o que corresponde, conforme Vygotsky (1988) e Beatón 

(2005), a concluir todas as etapas definidas. Como o tutor define as atividades 

pedagógicas que serão oferecidas aos estudantes, é por meio de suas respostas 

que atuará diretamente nas saídas, sejam elas via e-mail ou por meio de relatórios 

de pesquisa, podendo modificar o modelo do estudante, ou seja, mudar o estado do 

sistema, para permitir que as apresentações futuras sejam coerentes com o nível de 

aprendizado do estudante.  

Na sequência, apresenta-se uma breve discussão sobre a utilização que 

vem sendo feita do Sistema Tutorial Inteligente - STI em ambientes de 

aprendizagem, sua eficácia e como o sistema construído para essa pesquisa se 

enquadra nessa perspectiva. 

 

 

8.4 SISTEMAS TUTORIAIS INTELIGENTES – STI EM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM  

 

Existem vários estudos sobre uso de Sistema Tutorial Inteligente - STI em 

ambiente de aprendizagem que tiveram resultados positivos. Os Sistemas Tutoriais 

Inteligentes - STI já existentes podem ser aperfeiçoados e utilizados em diversas 

atividades. Os aspectos relacionados com os Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI 
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estão em constante processo de aperfeiçoamento, devido ao grande 

desenvolvimento tecnológico atual, sendo necessário então aliar os aspectos 

técnicos com metodologias e linguagens.  

Dentre as propostas da utilização de Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI, 

podemos citar algumas que obtiveram resultados positivos que incentivaram esta 

pesquisa, tais como: 

Os relacionados ao trabalho com tutores que, segundo Gambôa (2001), 

têm um futuro promissor na educação, por servirem como ferramentas de apoio à 

aprendizagem. O autor afirma que: “os sistemas tutoriais inteligentes são programas 

informáticos de apoio à aprendizagem que apresentam um futuro muito promissor 

em aplicações na área da educação”. (GAMBÔA, 2001, p.32 ) 

Trata-se dos programas associados à programação que exigem domínio 

de algoritmos e lógica de programação, além de Álgebra Relacional - AR, Banco de 

Dados - BD e Linguagem SQL, estimulando assim o desenvolvimento das atividades 

de planejamento, execução, justificativa e controle tão importante nas ciências, 

como é possível verificar no texto abaixo: 

 
Pode-se afirmar que a programação de computadores não é o único 
domínio de aplicação dos algoritmos, mas apenas um dos muitos, 
percebendo-se nele intensa aplicação da lógica de programação. Conclui-se 
então que a utilização de ferramenta visual de formalização do algoritmo é 
recomendável, pois estimula o aprendizado e facilita a compreensão do 
fluxo de controle dos procedimentos. (SOUZA, 2000, p.65 ) 

 

Além disso, Viccari e Giraffa (1999) colocam em evidência a necessidade 

de associar o software a uma determinada tecnologia, pois, para eles, “A utilização 

da tecnologia de agente aparece como promissora para a melhoria do projeto e 

implementação do Sistema Tutorial Inteligente - STI.”  

Assim, propõe-se, neste trabalho, um Sistema Tutorial Inteligente - STI de 

apoio ao ensino de Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e Linguagem 

SQL, nos cursos superiores em TI, que será detalhado na sequência.  

 

8.5  AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

 

Descrevemos aqui a implementação do ambiente de aprendizagem de 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 
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propriedades, assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e 

Linguagem SQL, com denominação de Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – 

STIPL, conforme registro no domínio de 2009, desenvolvido em linguagem orientada 

a eventos e objetos (PRESMANN, 1995), com metodologia de desenvolvimento 

compatível a esse tipo de aplicação. 

Observamos ainda que as aplicações que envolvem a manipulação de 

bases de dados exigem uma plataforma de desenvolvimento que forneça acesso a 

sistemas de gerenciamento de bases de dados, a qual utilizará um Banco de Dados 

- BD (SILBERSCHATZ, KORTH, SUDARSHAM, 1999), pois, por meio desse 

sistema, é possível ter registro das informações cadastrais dos usuários, nesse 

caso, estudantes e professores, além de armazenar recursos que podem servir de 

inteligência para o sistema tomar decisões como base de acesso a outros ambientes 

de conhecimento que possam favorecer o aprendizado do estudante, que é um das 

funções dos Sistemas Tutoriais Inteligentes - STI. 

Esse Sistema Tutorial Inteligente - STI foi implantado de acordo com o 

ambiente tecnológico da instituição na qual o pesquisador desse trabalho atua como 

docente nos cursos de Tecnologia da Informação - TI, num Centro Universitário em 

São Paulo. Com base nesse ambiente tecnológico, foram escolhidos os recursos de 

softwares e hardwares compatíveis, além de atender às necessidades dos 

estudantes dessa instituição, pois uma das funcionalidades desse Sistema Tutorial 

Inteligente - STI também é de servir de material de revisão fora do ambiente 

acadêmico, ou seja, possibilitar o trabalho autônomo com a mediação do 

computador.  

Dentre os cursos oferecidos por esse centro universitário, destacamos o 

curso de Tecnologia da Informação – TI, para o qual se desenvolveu essa pesquisa, 

uma vez que, em todas as grades curriculares dos cursos em Tecnologia da 

Informação - TI, estão presentes: Álgebra Relacional - AR, Banco de Dados - BD e a 

Linguagem de SQL. 

Para que os estudantes iniciantes dos cursos da área de Tecnologia da 

Informação - TI tenham um contato direto com as práticas do mercado de trabalho, 

as aulas das disciplinas de Banco de Dados - BD e a Linguagem de SQL são 

ministradas nos laboratórios de informática do centro universitário, com as máquinas 
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ligadas em rede na plataforma cliente/servidor (PRESSMAN, 1995), e usando para o 

ambiente de desenvolvimento os softwares dos pacotes Microsoft, tais como 

Microsoft Office, Microsoft Sql Sever 2012 e Microsoft Visual Studio. 

Na sequência, destacamos os requisitos do sistema para justificar a 

arquitetura escolhida. 

 

8.6 ARQUITETURA GERAL 

 

Mesmo com o grande avanço tecnológico nos últimos anos, o processo 

de ensino aprendizagem de lógica de desenvolvimento de algoritmos tem mudado 

muito pouco e, em geral, não utiliza os avanços tecnológicos disponíveis em sala de 

aula, como observa Santos (2006, p.20 ): “Os novos ambientes desenvolvidos 

tornam-se mais poderosos, adotando soluções mais flexíveis, entre elas, aquelas 

baseadas em agentes de software”.  

Para melhor evidenciar essa falta de evolução em relação às disciplinas 

de Banco de Dados  - BD e a Linguagem de SQL, citamos também Viccari e Giraffa 

(1999, p. 32): “A utilização da tecnologia de agente aparece como promissora para a 

melhoria do projeto e implementação de STI”.  

Além das observações associadas à tecnologia feitas acima, pode-se 

reportar a Koslosky (2003), o qual salienta em seu trabalho que, em geral, as 

disciplinas que abordam a construção de comandos, como também ocorre com a 

Linguagem SQL, seguem as seguintes etapas para transmissão de conhecimento: 

 O professor coloca um problema para resolução pelo conjunto de 

estudantes;  

 Mostra os conceitos novos envolvidos e/ou a particularidade do 

problema;  

 Acompanha o desenvolvimento dos estudantes quando solicitado, 

ou de maneira aleatória de acordo com a movimentação daqueles 

que buscam ajuda nos colegas;  

 Após um tempo pré-determinado ou quando a maioria aparenta ter 

resolvido o problema, apresenta e comenta uma possível solução;  

 Ressalta os erros cometidos com maior frequência pelo conjunto dos 

estudantes durante o desenvolvimento.  
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Observamos na proposta de Kolosky (1999) que, ao propor um problema, o 

professor deve ter levado em conta os conhecimentos retrospectivos de seus 

estudantes, o que corresponde ao nível de ajuda 2, conforme revisita de Beatón 

(2005) ao trabalho de Vygotsky (1988). Da mesma forma, podemos observar que o 

sistema didático proposto pelo professor, segundo Kolosky (1999), segue a mesma 

ótica de Chevallard (2011), pois o professor, após considerar os novos conceitos e 

particularidades do problema, propõe um momento para que os estudantes tenham 

a oportunidade de trabalhar de forma autônoma o problema, o que corresponde a 

um sistema autodidático, que, segundo o autor, deve formar-se e funcionar no 

mesmo ambiente do sistema didático comum para que haja aprendizagem. Na 

proposta de Kolosky (1999), identificamos a ajuda ao estudo sendo representada 

pelas figuras de estudantes e professor. 

Ainda reportando-se a Kolosky (1999), em geral, o trabalho desenvolvido 

nas disciplinas que abordam Banco de Dados - BD e Linguagem SQL segue as 

etapas identificadas acima, no entanto, quase sempre os professores deparam com 

os seguintes problemas: 

 Diferentes níveis de conhecimento retrospectivos de cada 

elemento do grupo de estudantes;  

 Definição de um tempo-padrão de resolução de problemas, 

levando os que têm facilidade a esperar para confirmar sua solução e 

o truncamento do encaminhamento dos que têm dificuldade;  

 Dificuldade de busca por soluções alternativas;  

 Não sistematiza o registro das soluções com algum tipo de 

problema (que em geral são apagadas);  

 Não permite a observação individual das etapas empregadas 

na solução;  

 Dificulta a realização de atividades de "recuperação" no 

momento em que são exigidas.  

Essa metodologia de trabalho, ou seja, a resolução de problemas, ao 

mesmo tempo em que se mostra eficaz para o tratamento individual dos estudantes, 

permitindo trabalhar a partir de seus conhecimentos retrospectivos e pode-se até 

dizer em sua Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, exige que o professor 

disponha de novos recursos que auxiliem, por exemplo, na observação individual 
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das etapas empregadas na solução, na recuperação do trabalho efetuado pelos 

estudantes, no tratamento e discussão de novas formas de solução, na identificação 

dos conhecimentos retrospectivos dos estudantes e na possibilidade de considerar o 

tempo de cada indivíduo em função de suas necessidades.  

Com base nesses problemas mais comuns apresentados por Kolosky 

(1999), como os que, em geral, dificultam o desenvolvimento dos estudantes no 

trabalho em sala de aula, propõe-se, como alternativa para o ensino e a 

aprendizagem de Banco de Dados e Linguagem SQL, o Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica - STIPL, visando à maior interação entre os estudantes entre si, e 

destes com o professor, ou seja, a troca de informações e experiências no grupo, e 

a mediação tanto por parte do professor, como também pelo computador, que é 

essencial para o desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP de 

cada estudante. 

Sendo assim, na concepção do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica 

- STIPL, considerou-se que o software deve satisfazer os requisitos da perspectiva 

cognitiva, possibilitando aos estudantes melhorarem seu conhecimento, facilitando a 

representação e manipulação do objeto de estudo de forma individualizada e no 

tempo correto, além de possibilitar a interação na aprendizagem por meio do 

trabalho em grupos, tanto no planejamento como na resolução dos problemas, ou 

seja, planejamento, execução, controle e justificativa, com uma perspectiva 

gerencial, onde o acompanhamento sistemático dos projetos e comunicação 

professor-estudante fique mais evidenciado pela utilização de recursos tecnológicos 

que são empregados.  

Dessa forma, o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL 

proposto foi desenvolvido na arquitetura tipo cliente-servidor; esse tipo de arquitetura 

diminui o tráfego de informações pela rede, pois o servidor é responsável pelas 

seguintes tarefas: (PRESSMAN, 1995) 

 Realizar o processamento necessário para atender às solicitações 

dos clientes;  

 Servir como mediador na comunicação entre os usuários;  

 Armazenar todos os dados inerentes ao sistema.  

A arquitetura geral do ambiente pode ser vista na figura 111. Os usuários 

acessam o sistema por meio da unidade cliente. A rede é o meio de comunicação 

entre os clientes e o servidor.  
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FIGURA 111 - ARQUITETURA GERAL DO AMBIENTE. 

 

FONTE: A Pesquisa. 
 

8.7 MODELO DO AMBIENTE DE APRENDIZADO  

 

O Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL segue a ergonomia 

apresentada anteriormente6, na qual os módulos devem trocar informações para 

                                                           
6Módulos: Especialista, Estudante, Tutor e Interface. 

http://www.eps.ufsc.br/disserta99/koslosky/figuras/3.gif
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compor a base de conhecimento, a partir das soluções propostas pelos estudantes 

em respostas aos problemas criados pelo professor.  

Esses problemas devem seguir o conteúdo da ementa da disciplina e, 

numa etapa posterior, o próprio Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL 

deve ter “inteligência” para propor novas atividades, como também material de 

apoio. Como a base de dados é composta pelas soluções propostas por uma turma 

de um determinado curso, cujos estudantes foram previamente cadastrados, é 

possível assim para cada estudante rever as suas soluções anteriores, e a partir 

delas propor novas, verificando todas as soluções propostas pelo seu grupo, 

mediante prévia autorização do professor responsável. 

Sendo assim, o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL tem 

condições de propor material de apoio a cada estudante, caso suas soluções não 

tenham alcançado os resultados esperados, pois o próprio Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL, para determinados exercícios, recebe via interface 

do professor, o respectivo gabarito, e com isso, pode aceitar ou não a(s) 

solução(ões) proposta(s) pelo estudante. Caso não aceite a proposta de solução, 

apesar de guardá-la na base de conhecimento para posteriores pesquisas do 

estudante e do professor, o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL 

disponibilizará a opção do material de apoio. Para isso, o professor deverá 

previamente informar o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL sobre os 

tópicos que estão sendo abordados naquele conteúdo didático. 

E ainda, se o professor considerar oportuno, poderá liberar todas as 

soluções corretas do grupo, podendo elas servirem de apoio na troca de 

informações entre seus pares, de acordo com a proposta de Vygotsky (1988). 

Existe ainda a possibilidade de comunicação presencial ou a distância, 

pois é possível, desde que configurado para isso, o envio de e-mails aos estudantes 

com as informações sobre as soluções propostas individualmente pelo estudante, 

além de verificar se tal estudante acessou, e quando acessou algum tutorial 

disponível para ser disponibilizado, e se o fez, quantas vezes esse processo 

ocorreu, e se esse estudante acessou outras soluções corretas do seu grupo que 

foram armazenadas por outros estudantes e, assim, tanto o Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica – STIPL, quanto o professor têm condições de avaliar o 

desenvolvimento do conhecimento do estudante e também do grupo de estudantes 
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a que pertence. Essa funcionalidade acontece por meio da notificação ao professor 

responsável sobre tal envio, conforme figura 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 112 – MODELO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

 

Fonte: A Pesquisa. 
 

Na sequência, serão apresentados os recursos tecnológicos necessários 

para a utilização do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL, lembrando 

que ele foi concebido para as disciplinas de BD e Linguagem de SQL. 

 

http://www.eps.ufsc.br/disserta99/koslosky/figuras/4.gif
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8.8 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Os requisitos funcionais definem as funções que o Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL deverá realizar, ou seja, como este deve 

comportar-se em determinadas situações: assim, identificam-se os seguintes 

requisitos funcionais: (SOMMERVILLE, 2003) 

 Disponibilizar uma interface para cadastro de usuários, 

podendo este ser: estudante, professor, tutor; 

 Exibir questionário para identificação da inteligência, regras de 

negócio, que serão processadas durante os acessos ao Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL; 

 Analisar e armazenar as propostas dos estudantes para 

compor sua base individual de conhecimento como também a do grupo, 

além de informar o professor sobre isso; 

 Nortear-se por essa base de dados para aplicar e montar um 

ambiente de aprendizado, de acordo com o desenvolvimento dos 

estudantes; 

 Apresentar os conteúdos aos estudantes na sequência 

informada pela regra de negócio; 

 Liberar acesso a outros tópicos mais complexos após a 

conclusão de tópicos que são pré-requisitos, cuja informação é dada 

pelas regras de negócio; 

 Apresentar avaliação final de cada etapa concluída pelo 

estudante. 

 

8.9  APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO DESENVOLVIDO  

 

Os usuários do ambiente de aprendizagem são os mesmos atores de 

uma aula presencial, ou seja, professores-mediadores e estudantes. Cada um tem 

interesses e necessidades distintas e o sistema deve oferecer os seguintes 

recursos:  

 

Aos estudantes (Módulo Estudante):  
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 Aulas em forma de tutorial, passo a passo com instruções e telas para 

a visualização e acompanhamento. 

 Navegabilidade nos domínios/conceitos e instruções.  

 Acesso às situações-problema individualizadas. 

 Suporte à construção e representação do próprio conhecimento.  

 Colaboração entre os pares.  

 Visualização sistemática de suas propostas de solução para um 

problema.  

 Uma proposta similar comentada pelo professor. 

 Outras soluções para o mesmo problema. 

 

E aos professores (Módulo Tutor):  

 Facilidade para elaborar e disponibilizar situações-problema. 

 Acompanhamento da evolução do raciocínio lógico de forma 

individualizada. 

 Avaliação e comentário das propostas. 

 Manutenção de uma base de dados com propostas comentadas. 

 Gerenciamento da evolução da aprendizagem do conjunto de 

estudantes.  

Como característica geral, o sistema deve permitir a todos os usuários 

acesso aos recursos a partir de qualquer máquina ligada à rede da instituição, desde 

que nela esteja instalado o ambiente.  

Outro aspecto fundamental é que toda a informação gerada pelos 

usuários seja armazenada no servidor de dados, proporcionando maior flexibilidade 

no acesso a partir de qualquer estação da rede.  
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9 - SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE PORTAL LÓGICA -  STIPL 

 

O Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL foi desenvolvido com 

base nos moldes apresentados no capítulo 8 e compõe-se dos seguintes módulos: 

Estudante, Professor e Tutor, além de outros para atender ao propósito de nossa 

metodologia e acessar dados de pesquisa. Conforme a figura 113, apresentamos o 

mapa de navegação do STIPL. 

FIGURA 113 – MAPA DE NAVEGAÇÃO DO STIPL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL 

Acesso: Usuário e Senha 

Menu Principal 

1-Estudante 2-Professor 3- Tutor 4-Configurações Finalização 

1-Cadastro 

2-Atividade 

3-Pesquisa 

4-Voltar 

1-Cadastro 

2-Atividade 

3-Pesquisa 

4-Voltar 

2-Exercícios 

1-Tutorial 1-Tutorial 

2-Exercícios 

1-Cadastro 

2-Controle de Acesso 

3-Voltar 

2-Voltar 

1-Ambiente 

3-Voltar 3-Voltar 

1-Aluno 

2-Grupo 

3-Voltar 

1-Aluno 

2-Grupo 

3-Voltar 
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O acesso ao Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL é feito por 

meio do usuário e da senha, inicialmente cadastrados no sistema, figura 114. Para 

isso, no primeiro acesso, o administrador do sistema, no caso o professor, informará 

os estudantes para utilizarem o usuário denominado “novo”, com senha constante 

numérica 99999999. Esse usuário terá apenas direito de acesso ao módulo de 

estudante e à opção cadastro. 

FIGURA 114 – TELA DE ACESSO AO STIPL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Sendo assim, o estudante poderá fazer o cadastro dos seus dados e 

também definir sua nova senha de acesso para acessos posteriores. As senhas 

serão armazenadas criptografadas na base de dados para maior segurança das 

informações. 

 

9.1 MENU PRINCIPAL 

 

O Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL apresenta módulos 

para interface para os estudantes e professores, a partir do Menu Principal, 

conforme figura 115, sendo respeitado o perfil de cada usuário, liberando acessos às 

telas que lhe forem apropriadas. Os módulos são: Estudante, Professor, Tutor, 

Configuração, com opção de encerramento do acesso ao sistema. 
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A divisão dos módulos segue a definição básica de um STI padrão. 

FIGURA 115 – MENU PRINCIPAL DO STIPL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Esses módulos e suas aplicações serão apresentados de forma 

detalhada, individualmente, conforme segue. 

 

9.2 MÓDULO ESTUDANTE  

 

O ambiente estudante, Módulo Estudante, apresenta três requisitos 

funcionais para a realização das atividades apresentadas neste protótipo. São 

denominados Cadastro, Atividade, Pesquisa e como o padrão adotado foi retorno ao 

menu anterior, a opção de voltar, conforme figura 116. 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 116 – OPÇÕES DO MÓDULO ESTUDANTE. 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

O primeiro requisito é apresentar uma interface para que cada estudante 

possa informar ao Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL os seus dados 

cadastrais, tais como nome, data de nascimento, entre outros. São fundamentais as 

informações de curso, turma e e-mail; por meio delas, o Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica - STIPL fará comunicação com o estudante, seja via uma mensagem 

de tela ou e-mail. 

Como padrão adotado, todas as telas que contêm acesso à base de 

dados, com a intenção de manutenção dos dados, apresentarão opções de incluir, 

alterar, excluir e pesquisar dados e as opções de apoio de limpeza de tela e voltar 

ao menu anterior como citado acima. 

O aspecto importante das informações de curso e turma é que o Sistema 

Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL disponibilizará atividades e exercícios a 

partir da base de dados informada pelo professor, respeitando essas condições.  

 O segundo requisito é disponibilizar condições para que o estudante 

possa receber informações sobre o tópico que será abordado e, em momento 

posterior, possa elaborar soluções para as situações-problema determinadas pelo 

professor, conforme figura 117. 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 117 – TELA DE SELEÇÃO DE ASSUNTOS DISPONÍVEIS. 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

O Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL disponibilizará, de 

acordo com o desenvolvimento do estudante, a atividade que lhe é destinada, assim 

como os exercícios, lembrando que, para todos os estudantes, a primeira atividade é 

comum, e após as validações das propostas feitas pelo estudante, o Sistema 

Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL tem condições de lhe enviar material 

complementar, definido previamente pelo professor, além de novos exercícios com 

maior complexidade, favorecendo assim a aprendizagem por meio da mediação na 

Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, como propõem Vygotsky (1988) e 

Beatón (2005). 

Finalizando essa ação, tem-se o requisito de pesquisa para que o 

estudante possa acessar sua base de conhecimento, caso tenha acrescentado 

propostas nela. Poderá também, a critério do professor, acessar todas as bases de 

conhecimento identificadas pelos estudantes, com o objetivo de compartilhar 

conhecimento, que é outra funcionalidade esperada pelos Sistemas Tutoriais 

Inteligentes - STI e que também favorece a aprendizagem por meio da mediação, 

agora utilizando, como fonte de aprendizagem, as propostas de seus pares. 

 

9.3 MÓDULO ATIVIDADE TUTORIAL 

 

Esta atividade é elaborada de maneira a criar uma sequência de 

informações, por meio das quais, os conceitos do domínio abordado possam ser 

transmitidos aos estudantes. Para isso, a interface disponibiliza as seguintes opções 
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de navegação: opção próxima e anterior, além de instruções e figuras para que 

fiquem mais claros os reais objetivos a serem alcançados, conforme figura 118. 

FIGURA 118 – ATIVIDADE TIPO TUTORIAL 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Outra opção, definida como projeto, quando selecionada, ao mesmo 

tempo em que mantém a tela original, processa um arquivo tipo executável, com 

uma das opções corretas armazenadas na base de conhecimento e previamente 

compilada e criada pelo professor, com o intuito de dar uma visão na tela de como o 

comando da Linguagem SQL apresentará o resultado, usando o ostensivo de 

representação em Linguagem SQL, sem nesse caso, apresentar as linhas de 

codificação do comando da Linguagem SQL.  

Isso foi feito, porque às vezes não fica claro ao estudante qual a proposta 

do comando da Linguagem SQL, e como o resultado do comando da Linguagem 

SQL proposto pode auxiliá-lo na construção da sua solução para tal comando da 

Linguagem SQL. 

Ao término das instruções, o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - 

STIPL informa o encerramento da atividade e propõe uma revisão do domínio e o 

início das atividades que constituam exercícios. 
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9.4 MÓDULO ATIVIDADE EXERCÍCIO 

 

Na atividade-exercício, é possível deixar em aberto as etapas que os 

estudantes irão utilizar para a construção dos seus comandos da Linguagem SQL, 

através do ostensivo de representação em Linguagem SQL, e propor um tipo de 

jogo, conforme figura 119, onde as instruções para montar o comando estão em 

ordem alfabética e, por consequência, em desordem lógica. 

FIGURA 119 – ATIVIDADE TIPO EXERCÍCIO. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Cabe ao estudante, usando a interface, com opções de movimentação de 

uma lista para outra, compor a sua proposta, e nesta modalidade de exercício, o 

Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, após o preenchimento da 

proposta, verifica se a proposta está correta ou não, podendo assim reiniciar o 

exercício, além de gravar essa proposta em sua base de conhecimento. 

Uma proposta de solução, no ambiente proposto, é representada pelos 

seguintes atributos:  

 Enunciado do problema;  

 Comando da Linguagem SQL a da proposta de solução, usando o 

ostensivo de representação em Linguagem SQL;  

 Justificativa da solução adotada;  

 Data e hora de armazenamento;  
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 Identificação do estudante; 

De posse do enunciado, o estudante deve elaborar seu comando da 

Linguagem SQL em MS-Sql Server 2012, diretamente no ambiente, e proceder a 

uma análise com base na teoria abordada no conteúdo que lhe fora disponibilizado 

previamente. Depois dessa etapa, ele deverá visualizar e registrar o comando da 

Linguagem SQL obtido pelo ostensivo de representação em Linguagem SQL, para 

detectar possíveis problemas ou confirmar a proposta.  

A informação da justificativa da solução proposta é fundamental para criar 

um mecanismo de pensar sobre o seu pensar e, dessa forma, tentar explicar o 

encaminhamento adotado para permitir ao professor, em um segundo momento, 

detectar quais mecanismos cognitivos devem ser acionados para minimizar as 

dificuldades dos estudantes. Aqui também vale ressaltar que essa justificativa 

possibilita ao estudante empregar a língua materna para descrever o trabalho 

realizado e definir conceitos de Banco de Dados - BD e Linguagem SQL. Segundo 

Vygotsky (1988), o uso  da língua materna é relevante no processo de ensino 

aprendizagem.   

O segundo requisito funcional é aquele que oportuniza ao estudante 

recuperar suas propostas gravadas em sua base de conhecimento, toda vez que 

apresente dificuldades em seu desenvolvimento ou acredite ter chegado a uma 

solução satisfatória para um problema.  

O objetivo principal da recuperação das propostas é mostrar ao estudante 

casos anteriores comentados pelo professor, que contenham algo a ensinar, ou seja, 

situações de referência que ele já conhece e que possam auxiliá-lo no seu 

desenvolvimento, isto é, o desenvolvimento na Zona de Desenvolvimento Proximal - 

ZDP dos estudantes. O requisito funcional de armazenar os casos adequados e os 

que apresentaram alguma deficiência deve trazer uma diversidade de propostas 

gravadas na base de conhecimento. São muito importantes para o processo de 

ensino aprendizagem de Banco de Dados - BD e Linguagem SQL a identificação e a 

compreensão dos tipos de erros mais comuns cometidos.  

Fazendo uma análise comparativa entre o comando proposto e os casos 

recuperados, pode-se tentar estimular outra atividade tão importante quanto à 

elaboração de uma proposta que é a interpretação de outras efetuadas por seus 

pares.  



268 
 

 

O terceiro requisito é proporcionar mecanismos para o estudante revisar 

seus encaminhamentos anteriores, introduzindo um olhar sistêmico no processo de 

resolução de problemas. Novamente, salientamos o aproveitamento da Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP do estudante. 

Outro motivo extremamente importante no processo de propostas- 

comandos da Linguagem SQL e seus respectivos ostensivos de representação em 

Linguagem SQL é a reutilização de propostas adotadas em outros problemas de 

menor complexidade que podem ser aproveitados em situações mais complexas, ou 

seja, aproveitar o que foi anteriormente construído para propor a solução de novos 

problemas. Pode-se dizer que se utilizam os conhecimentos retrospectivos como 

fonte de inspiração para a construção de novos conhecimentos, ou seja, a Nova 

Zona de Desenvolvimento Proximal NZDP.  

Criar o hábito de usar o que já foi testado e funciona é fundamental para o 

desenvolvimento do conceito de orientação a objeto (SOMMERVILLE, 2003) e 

quando analisamos essa competência do ponto de vista da educação, é possível 

identificar que a atividade cognitiva aqui esperada é que o indivíduo trabalhe em sua 

Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, buscando com auxílio da ferramenta 

seus conhecimentos retrospectivos para a construção de novos conhecimentos, isto 

é, o tipo de raciocínio exigido pelos conceitos científicos.  

Mas, para tornar efetivo esse requisito, o ambiente deve retornar, a partir 

da identificação do estudante, todo o conjunto de propostas de solução já 

elaboradas por ele e comentadas pelo mediador, classificadas por ordem 

cronológica. É importante lembrar que a ordem cronológica é de fundamental 

importância para o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL e para o 

professor, pois é um recurso para a tomada de decisão, além de verificar o 

desenvolvimento dos estudantes, pois a cada solução adequada, é esperado que 

haja uma melhora ou então um aumento de novas ideias que possam auxiliar os 

estudantes a elaborarem novas soluções aos comandos da Linguagem SQL 

propostos com os seus respectivos ostensivos de representação em Linguagem 

SQL, além da possibilidade da utilização desse novo conhecimento adquirido em 

situações futuras, sejam elas no ambiente acadêmico ou no mercado de trabalho. 

Baseado nesse material, o estudante deve alterar a proposta em que 

esteja trabalhando antes de submetê-la novamente ao ambiente.  
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O quarto requisito funcional é permitir que os estudantes comentem as 

soluções uns dos outros, ou seja, aluno-aluno, reforçando ainda mais a 

aprendizagem colaborativa e introduzindo no ambiente algo que já acontece 

naturalmente em sala de aula.  

Essa prática possibilita ao estudante desenvolver a habilidade de 

interpretação do raciocínio lógico, tornando a análise crítica uma base do 

desenvolvimento cognitivo e social.  

 

9.5 MÓDULO PROFESSORES 

 

O ambiente professor, Módulo Professor, apresenta quatro requisitos 

necessários para o seu funcionamento, e opções-padrão como o módulo de 

estudante, conforme figura 120. 

FIGURA 120 – OPÇÕES DO MÓDULO PROFESSORES. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

O primeiro requisito funcional para o sistema é disponibilizar ao professor 

as funções de cadastro: inclusão, alteração e exclusão de professores e atividades 

tutoriais e de exercícios, e vincular qual professor está gerenciando uma 

determinada turma de um curso, de tal modo que o Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica - STIPL tenha recursos para manter a comunicação entre o professor 

com seus estudantes. 

Os dados dos professores necessários são os seguintes:  

 Nome;  

 Curso e turma;  

 Data de nascimento;  
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 Sexo; 

 Endereço de correio eletrônico.  

 

9.6 MÓDULO CADASTRO DE ATIVIDADES TUTORIAIS 

 

Entre as atividades, encontramos os tutoriais e exercícios; como a 

elaboração de ambos segue regras próprias, temos uma interface para cada uma 

delas, a partir do módulo de atividades, figura 121. 

FIGURA 121 - TELA DE CADASTRO DAS ATIVIDADES. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

No caso do tutorial, o professor identificará os dados deste, tais como o 

nome que será apresentado no módulo de estudante, para que o estudante possa 

selecionar, além da ordem de apresentação, ou seja, onde a sequência numérica - a 

começar de 1 - identifica em que ordem será proposta ao estudante, constituindo 

assim o plano de aprendizado elaborado pelo professor. 

Encontra-se também o padrão das opções de manutenção de dados, com 

as opções: incluir, alterar, excluir, pesquisa, pois durante o processo, o professor, de 

posse de dados referentes às propostas geradas e gravadas na base de 

conhecimento, pode alterar ou mesmo incluir novas atividades que julgar 

necessárias ou até mesmo excluir atividades, se perceber o bom andamento da 

turma, conforme figura 122.  

FIGURA 122 - TELA DE CADASTRO DAS ATIVIDADES TIPO TUTORIAL. 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Como o tutorial é composto por várias telas, na parte inferior da interface, 

é possível informar a ordem de cada tela, a instrução e o caminho físico de algum 

material complementar de apoio ou mesmo de uma figura, caso o professor 

considerar relevante. 

 

9.7 MÓDULO CADASTRO DE ATIVIDADES EXERCÍCIOS 

 

A interface da atividade-exercício tem características similares às de um 

tutorial, com poucos dados complementares, ou seja, aqui encontramos o item 

resposta, onde o professor informa a sequência adequada do comando da 
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Linguagem SQL proposta através de seu ostensivo de representação em Linguagem 

SQL. 

Após o cadastramento desses dados, os estudantes vinculados às turmas 

com atividades cadastradas poderão ter acesso e dar início ao processo de 

aprendizagem. 

Sobre as situações-problema, deverão ser armazenados:  

 Código da situação;  

 Seu enunciado;  

 Projeto que se pretende obter.  

O segundo requisito é atribuição de situações-problema aos estudantes 

de forma individualizada. O ambiente possibilita que, a partir da lista de estudantes 

cadastrados, o professor selecione as turmas para atribuir as atividades.  

Todas as situações propostas anteriormente pelos estudantes, 

individualmente, devem ser visualizadas antes de o sistema armazenar os códigos 

das novas situações, a data de atribuição e recuperar os enunciados e as figuras 

correspondentes.  

A base de dados deve ser implementada em uma estrutura de Banco de 

Dados - BD em rede, possibilitando inclusão, alteração, exclusão e consulta aos 

dados, partindo de qualquer computador ligado à rede da instituição que tenha o 

aplicativo-cliente instalado.  

A integridade das informações deve ser garantida pelo Banco de Dados - 

BD, não sendo possível, por exemplo, a eliminação por parte do mediador de uma 

situação-problema que esteja atribuída a um estudante, obedecendo às regras de 

normalização (SILBERSCHATZ, KORTH E SUDARSHAM, 2000). 

O terceiro requisito funcional é criar as condições para o professor avaliar 

e comentar todas as propostas de solução registradas no ambiente pelos 

estudantes. Essa etapa representa um papel fundamental na concepção pedagógica 

do modelo, de modo que seja possível observar o encaminhamento lógico e as 

dificuldades encontradas no processo de elaboração das soluções.  

A definição adotada é que toda vez que o estudante tenha algum tipo de 

dificuldade, ele possa buscar no ambiente um caso parecido com o seu e assim 

personalizar o programa. Mas, para isso, ele deve armazenar sua proposta no 

momento atual, com sua justificativa, possibilitando ao professor perceber em quais 

momentos e ainda por quais motivos o estudante acessa o sistema.  
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Para que essa etapa possa ser cumprida, o ambiente deve recuperar as 

propostas que não foram avaliadas e disponibilizar as seguintes informações ao 

professor:  

 Nome;  

 Enunciado do problema;  

 Proposta de solução;  

 Data e hora que a proposta foi armazenada.  

Com base nessas informações, o professor deve registrar seus 

comentários sobre a solução elaborada, indicando possíveis encaminhamentos em 

caso de deficiências ou sugerindo melhorias e também personalizando o programa 

perante a visão individualizada do professor em relação ao aluno. 

O quarto requisito, que completa o ciclo do ambiente do professor, é o 

armazenamento das soluções comentadas na biblioteca de casos. Esse processo 

deve ser executado após a determinação do que o novo caso tem a contribuir com a 

biblioteca.  

 

 

 

 

9.8 MÓDULO PESQUISAS    

 

Nesse módulo, o professor pode verificar o desenvolvimento dos seus 

estudantes individualmente ou coletivamente, ou seja, da turma a que esse 

estudante pertence. Para isso, temos a interface apresentada na figura 123. 

FIGURA 123 - TELA DO MÓDULO PESQUISA. 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

A opção estudante exibe os acessos de um determinado estudante, 

identificado pela turma e curso em que está cadastrado e/ou seu nome; assim o 

professor tem condições de avaliar quais pontos pode estar enfatizando para 

determinado estudante. 

A opção grupo dá uma visão global da turma para tomada de decisões 

por parte dos professores responsáveis por elas. 

Como o objetivo deste projeto é validar o protótipo do Sistema Tutorial 

Inteligente Portal Lógica - STIPL, a opção pesquisa foi utilizada para receber as 

opiniões dos estudantes referentes à utilização do protótipo, assim como a interface 

utilizada para posteriores melhorias. 

Caso seja necessário, é possível ter essas informações impressas, 

acionando a opção imprimir. 

 

 

 

9.9 ANÁLISE DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR DOIS 

ESTUDANTES 

 

Selecionamos dois estudantes do grupo dos 33 (trinta e três) para que 

possamos identificar os recursos e atividades realizadas por eles em uma 

determinada tarefa proposta pelo Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL 

para o conceito de INNER JOIN, que é uma cláusula do comando SELECT, cujo 

objetivo é a união de informações, em termos de Banco de Dados – DB. Nomeamos 

Atributos ou Colunas a cada uma das tabelas envolvidas. 

Tal atividade está descrita nas figuras 117 e 118, evidenciando que o 

estudante, para exibir os dados de duas ou mais tabelas, terá de acessar seus 

conhecimentos iniciais, ou seja, procurar na sua Zona de Desenvolvimento Proximal 

- ZDP onde o conhecimento do Comando SELECT básico deve ter sido assimilado e 

se tornado disponível. Assim, de posse desse conhecimento, o estudante propõe 

uma solução para a tarefa, com o auxílio do Professor e/ou seu(s) par(es), ou seja, 

outro(s) estudante(s) e/ou o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, o que 
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caracteriza a mediação e a troca de experiências, propostas por Vygotsky (1998) e 

Beatón (2005). 

Verificamos os acessos e as soluções gravadas pelos dois estudantes 

selecionados para esta análise no Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – 

STIPL. Denominamos estudante A e estudante B; a seguir citaremos o histórico de 

cada um deles. 

O estudante A é aquele que teve um bom resultado no teste diagnóstico, 

mostrando por meio dele que dispõe de conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades. 

Em relação à tarefa no ambiente Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – 

STIPL, foi possível observar que o estudante executou a tarefa corretamente por 

meio dos seguintes acessos: 

1. Visualização do problema proposto, acesso ao exercício. 

2. Acesso ao material proposto pelo Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - STIPL no que se refere ao Comando SELECT com a Cláusula 

INNER JOIN, ou seja, o estudante identifica o conhecimento 

necessário para a solução da tarefa sem indicações.  

3. Registro de sua solução em sua base de conhecimento, sem 

necessidade de outros recursos, ou seja, o estudante procura em seu 

sistema de referências elementos para resolver o problema da tarefa 

proposta, o que corresponde ao nível disponível em relação ao 

Comando SELECT com a Cláusula INNER JOIN.  

Percebemos assim que o estudante A registrou sua solução e ela está 

correta, de acordo com a base de conhecimento do Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica - STIPL e pela visão do professor, com base em seu referencial teórico 

que foi definido no plano de ensino da instituição na qual atua. 

Assim, o estudante A mudou a sua Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP 

e, com isso, pôde buscar novos conhecimentos. Observamos aqui que o estudante 

utilizou diretamente o nível 1, quando nos referimos aos níveis de ajuda de Vygotsky 

(1988). 

O estudante B enquadra-se no caso daqueles que tiveram dificuldades no 

teste diagnóstico (Anexo 1), pois ele não trabalhou com a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas operações, representações e propriedades em nenhuma 

etapa da escolaridade.  



276 
 

 

 Em relação à tarefa no ambiente Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - 

STIPL, foi possível observar que o estudante realizou a tarefa corretamente por meio 

dos seguintes acessos: 

1. Visualização do problema proposto, acesso ao exercício. 

2. Acesso ao material proposto pelo Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - STIPL no que se refere ao Comando SELECT com a Cláusula 

INNER JOIN. 

3. Registro de sua solução em sua base de conhecimento. Salientamos 

que a solução registrada é inadequada.  

4. Visualização do problema proposto, acesso ao exercício. Volta ao 

problema. 

5. Acesso ao material proposto pelo Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - STIPL no que se refere ao Comando SELECT básico. 

6. Registro de outra solução em sua base de conhecimento, mais uma 

vez a solução registrada é inadequada. Até esse momento o estudante 

tenta resolver o problema de forma autônoma, ou seja, trata-se dos 

níveis de ajuda 3 e 4, segundo Vygotsky (1988). 

7. Visualização do problema proposto, acesso ao exercício. 

8. Acesso à base de conhecimento do grupo e apoio do professor. Em 

função das dificuldades encontradas, o estudante acessa informações 

“outros”, isto é, recorre ao nível de ajuda 3. 

9. Registro de outra solução em sua base de conhecimento. Desta vez, a 

solução registrada está adequada. 

No registro citado no item 3, o estudante B registrou o seguinte comando: 

FIGURA 124: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
SOLUÇÃO INADEQUADA 1.  

SELECT * FROM ESTADO,CIDADE 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

No comando proposto pelo estudante B, percebemos que ele não considerou 

que para unir mais de uma tabela é necessário incorporar no comando a cláusula 

INNER JOIN. 

Já no registro citado no item 6, o estudante B registrou o seguinte comando: 

FIGURA 125: OSTENSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DE LINGUAGEM SQL. 
SOLUÇÃO INADEQUADA 2.  

SELECT * FROM ESTADO AS E 
INNER JOIN CIDADE AS C ON C.CIDADEID = ESTADOID 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Novamente, notamos que o estudante não atentou que, para usar a cláusula 

INNER JOIN, é necessário que os atributos responsáveis pela "união" entre as 

tabelas sejam a Chave Primária que está na tabela Estado (EstadoID) com a Chave 

Estrangeira que está na tabela Cidade (EstadoID),  de acordo com Codd (1976) e 

com base no modelo de dados propostos no Sistema Tutorial Inteligente Portal 

Lógica - STIPL, conforme figura 153. Em razão desse fato,  a solução encontrada 

por ele está inadequada. 

Finalmente, o registro citado no item 9 mostrou que o estudante B conseguiu 

armazenar uma solução adequada, mas para isso teve apoio de sua base de 

conhecimento inicial, do acesso à base de conhecimento do grupo e do apoio do 

professor e do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL. 

Dessa forma, notamos que sem haver um conhecimento inicial, sem a 

interação na Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, e sem outros recursos de 

apoio, não existindo a mediação e a troca de experiências, o desenvolvimento 

individual pode tomar-se mais lento e dificultoso, podendo gerar desmotivação e, 

consequentemente, a desistência por parte do estudante de seu aprendizado. 

Na sequência, apresentamos a análise das respostas do grupo de estudantes 

para o questionário sobre a interface e navegação no Sistema Tutorial Inteligente 

Portal Lógica - STIPL. 

 
 

9.10 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

Após o levantamento de dados com os questionários respondidos pelos 

estudantes e a análise da base de conhecimento desenvolvida pelo grupo 

pesquisado, foi possível verificar os resultados a seguir.  

Utilizando como referência a aplicação do questionário de avaliação do 

protótipo, foi possível verificar a opinião dos estudantes no que se refere à utilização 

do protótipo Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL. Para tal levantamento 

de dados, o questionário utilizado está descrito no Anexo 2 e foi aplicado em três 

turmas distintas do curso de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas, 

totalizando 98 estudantes, os quais, na totalidade, concordaram em participar da 

avaliação do Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica – STIPL, e para isso 
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preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam o 

questionário (Anexo 2). 

As respostas coletadas foram estruturadas em tabelas para que seja 

possível ter uma boa visualização e compreensão. Com isso, o pesquisador fez suas 

análises e observações.  

Considerando o perfil dos estudantes, verifica-se que 100% dos 

participantes da pesquisa (que totalizam 98) gostam de trabalhar e/ou estudar, 

utilizando o computador, o que é compreensível, por se tratar de estudantes de 

cursos da área de computação e informática. Pode-se, assim, inferir que esse 

recurso tecnológico faz parte do cotidiano desses estudantes, talvez por ser o foco 

de suas atuais ou futuras carreiras profissionais. Mas, é importante observar que, 

atualmente, os recursos tecnológicos são fundamentais para as pesquisas, assim 

como para o aperfeiçoamento e maturidade exigidos para atuação no mercado de 

trabalho.     

Utilizando como referência a aplicação do questionário de avaliação do 

protótipo, foi possível verificar a opinião dos estudantes no que se refere à utilização 

do protótipo Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL.  

As respostas coletadas foram estruturadas em tabelas para que seja 

possível ter uma boa visualização e compreensão, que são apresentadas no Anexo 

2. Com isso, fizemos as análises e observações, conforme o quadro a seguir.  

QUADRO 37 - PERFIL DOS ESTUDANTES – USO DOS COMPUTADORES. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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Após constatar que a utilização do computador como ferramenta de 

trabalho poderia estimular os estudantes, analisou-se a eficiência do Sistema 

Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL quanto aos requisitos funcionais e se, na 

opinião dos estudantes, o material disponibilizado era adequado e atingia o objetivo 

proposto, conforme quadros 38 e 39. 

 
 
 
 
 
QUADRO 38 – PESQUISA SOBRE A APRESENTAÇÃO DO STIPL 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Quanto ao item referente à interface, 82 estudantes (84%) concordam que 

o protótipo tem apresentação clara e 16 estudantes (16%) concordam parcialmente 

sobre esse item. Nenhum estudante furtou-se a dar uma opinião e, pelas respostas 

encontradas, pode-se considerar que, para o item avaliado, o protótipo apresenta 

bons resultados, não necessitando de melhorias imediatas.  

QUADRO 39 – PESQUISA SOBRE AS IMAGENS E FIGURAS DO STIPL. 
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FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

No item sobre figuras e textos, 75 estudantes (77%) concordam que os 

textos e as figuras do protótipo são apresentados de forma clara e 23 estudantes 

(25%) concordaram parcialmente sobre esse item. Assim, será interessante uma 

investigação posterior para identificar quais pontos podem ser melhorados e assim 

aperfeiçoar o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, mas ainda é 

possível reaplicar o protótipo sem essas melhorias, pois ele atinge quase 77% da 

população plenamente e os outros 23% veem possibilidades de melhorias, mas 

pode-se inferir que esses ajustem não sejam significativos, uma vez que os 

estudantes pesquisados concordam parcialmente sobre a apresentação dos textos e 

figuras. 

Diante disso, mesmo com alguns estudantes tendo julgado que a 

interface poderia ser melhor, pode-se concluir que, para essa amostra, de modo 

geral, a interface apresentada atendeu suas expectativas, sendo esse item muito 

importante, pois trata da motivação visual e facilidade para obtenção de informações 

É isso que possibilita ao estudante manter-se interessado em desenvolver as tarefas 

(atividades e exercícios) que lhe são propostas e, dessa forma, melhor assimilar as 

informações que lhe permitam construir conhecimentos. Entende-se que esse é um 

fator primordial ao ensino e a aprendizagem, uma vez que o trabalho individual e 

autônomo na escola, em geral, tem sido uma das grandes dificuldades manifestadas 

pelos professores em reuniões das mais variadas.    
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Na sequência, faremos a avaliação do protótipo referente à utilização e 

contribuição com base nos quadros apresentados abaixo:  

QUADRO 40 – PESQUISA SOBRE O OBJETIVO DO STIPL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Dentre os questionários respondidos e recebidos, podemos verificar que 

84 estudantes (86%) concordam que o protótipo está bem definido e  claro para 

atingir o seu objetivo e 14 estudantes (14%) concordam parcialmente sobre esse 

item e, nesse caso, percebemos que há ainda a necessidade de alterações para que 

o objetivo seja plenamente atingido. 

 
QUADRO 41 – PESQUISA SOBRE AS INSTRUÇÕES DO STIPL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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Verificamos que 78 estudantes (80%) responderam que o protótipo tem 

instruções de uso bem definidas e 20 estudantes (20%) concordam parcialmente. 

Analisando esses dados, o protótipo tem seu objetivo claro, com instruções bem 

definidas e de fácil navegação. Percebemos também, como citado anteriormente, a 

necessidade de realizar alterações para melhorar e aperfeiçoar as instruções de 

uso, focando mais nas instruções e comentários do módulo tutorial.  

É necessária ainda uma investigação mais detalhada para verificar quais 

itens podem ser melhorados no que diz respeito ao objetivo do tutorial, pois 

encontramos 14% dos estudantes que concordam parcialmente. As instruções 

devem ser ainda mais bem definidas, pois houve concordância parcial dos 

estudantes (20%) no sentido de que o protótipo tinha as instruções bem definidas.  

De modo geral, podemos dizer que o protótipo atendeu às expectativas, 

tanto no que diz respeito ao ambiente de aprendizado, como também nas questões 

de construção do Sistema Tutorial Inteligente - STI na plataforma adotada no centro 

universitário. 

A seguir, vamos analisar se o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - 

STIPL contribuiu para o ensino de Banco de Dados - DB, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL no universo de estudantes pesquisado, conforme os quadros 42 e 

43. 

QUADRO 42 – PESQUISA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE 
BANCO DE DADOS. ÁLGEBRA RELACIONAL E LINGUAGEM SQL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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As opiniões dos estudantes questionados apontam que 75 (77%) 

concordam que o protótipo contribuiu para o seu aprendizado de lógica de 

programação e 23 estudantes (23%) concordam parcialmente. Dessa forma, 

podemos entender que os estudantes tiveram uma boa interação e utilização do 

Sistema Tutorial Inteligente proposto, e com isso, podemos ainda explorar mais esse 

recurso, além de aperfeiçoá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 43 – PESQUISA SOBRE A COERÊNCIA DAS SUGESTÕES 
OFERECIDAS PELO STIPL. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
Na questão sobre a sugestão oferecida pelo protótipo para atender às 

dificuldades dos estudantes, 74 (76%) concordam e 24 (24%) concordam 

parcialmente. Assim, percebemos que, de modo geral, o protótipo contribuiu para o 

desenvolvimento do processo de aprendizado do estudante, mas nas próximas 

avaliações desse instrumento, será importante investigar os pontos que ainda 

possam ser aperfeiçoados, e para isso será necessária a utilização de questionários 

mais específicos e focados nesses itens. 

Visando aperfeiçoar o Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica - STIPL, 

no que se refere ao conteúdo a ser apresentado, olhamos para os pontos que os 
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estudantes apresentam dificuldades iniciais na construção de seus projetos de 

sistemas de dados. Como esses projetos são compostos de várias pesquisas, os 

Conceitos Modelagem de Dados, Normalização de Dados, os Conceitos de União e 

Intersecção de Dados, os Operadores Lógicos AND OR NOT, e a Álgebra 

Relacional - AR, pesquisamos em quais desses itens os estudantes têm maior 

dificuldade e/ou desejo de aperfeiçoar seus conhecimentos e apresentamos o obtido 

no quadro 44, exposto a seguir: 

 

 

 

 

QUADRO 44 – PESQUISA SOBRE OS ITENS DE BANCO DE DADOS A SEREM 
ESTUDADOS. 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Verificamos que o item de maior incidência é o Conceito de União e 

Intersecção de Tabelas, eleito por 91 estudantes (93%). Quarenta e sete estudantes 

(51%) elegeram a Modelagem de Dados e suas definições e aplicações; as 

questões sobre a  AR foram apontadas por 89 estudantes (91%) e o item 

Normalização de Dados, por 47 estudantes (51%). Por fim, o item “Operadores 

Lógicos” é destacado por 72 estudantes (73%). 

Dessa forma, em trabalhos futuros, e/ou aperfeiçoamento do protótipo, 

podem-se enfatizar esses itens de maior indicação pelos estudantes, procurando 

modos de torná-los mais explícitos. 
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9.11 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES ARMAZENADAS 

 

Após o levantamento de dados com os questionários respondidos pelos 

estudantes e a análise da base de conhecimento desenvolvida pelo grupo 

pesquisado, foi possível verificar os resultados a seguir.  

Na atividade realizada com o grupo da turma da Tecnologia em 

Desenvolvimento de Sistemas, as soluções propostas desse grupo de estudantes, 

com 33 participantes, formaram a base para a verificação da troca de conhecimento 

entre os estudantes.  

Como dito anteriormente, essa atividade está divida em quatro etapas, 

sendo que cada etapa depende da outra para ser iniciada, ou seja, para iniciar a 

etapa 2, o estudante deve ter concluído a Etapa 1 e para iniciar a Etapa 3, deve ter 

concluído a Etapa 2 e assim por diante. 

Apresentamos, na sequência, os recursos disponíveis em cada etapa de 

nossa pesquisa: 

QUADRO 45 – RECURSOS DISPONÍVEIS PARA CADA ETAPA DE ATIVIDADES 
 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Acesso à Base de Conhecimento Individual Sim Sim Sim Sim 

Acesso ao Tutorial do STIPL Não Sim Sim Sim 

Mediação do Professor Não Não Sim Sim 

Acesso à Base de Conhecimento do Grupo Não Não Não Sim 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Selecionamos algumas propostas em cada uma das etapas para 

verificarmos se o STIPL estimulou e proporcionou a troca de conhecimento entre os 

estudantes, o professor e a base de conhecimento do grupo. Com essa análise, foi 

possível conhecer a quantidade de acessos de cada estudante, sendo esses 

acessos, tanto de consulta às suas soluções previamente armazenadas, como 

também a inclusão de novas soluções, permitindo-nos analisar a qualidade dos 

conceitos usados, certos ou equivocados, além da verificação da eficiência da 

solução apresentada. 

Em cada Etapa, uma atividade foi proposta visando à análise da 

mediação e a troca de experiências de acordo com Vygotsky (1988) e Beatón 

(2005), além da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP e os níveis de ajuda. 
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Para as atividades propostas, o modelo definido na figura 154 foi adotado 

para a construção das pesquisas (queries) em Linguagem SQL, conforme quadro 

abaixo: 

QUADRO 46 – ATIVIDADES PROPOSTAS PARA CADA ETAPA. 
ETAPA 1 - ATIVIDADE 1 
 

EXIBIR TODAS AS LINHAS E COLUNAS DA TABELA FUNCIONÁRIO 

ETAPA 2 - ATIVIDADE 2 SELECIONAR SOMENTE OS FUNCIONÁRIOS QUE TÊM SALÁRIOS ENTRE R$ 
3.000,00 E R$ 10.000,00 

ETAPA 3 - ATIVIDADE 3 EXIBIR AS INFORMAÇÕES DE NOME, SALÁRIO E DATA DE ADMISSÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS QUE GANHAM MENOS DE R$ 3.000 E MAIS DE R$ 10.000, 
ORDENADOS POR SALÁRIO E NOME 

ETAPA 4 - ATIVIDADE 4 NA MESMA PESQUISA FEITA NA ATIVIDADE 3, INCLUIR UMA PROJEÇÃO 
SALARIAL, OU SEJA, A TÍTULO DE DISSÍDIO TODOS OS FUNCIONÁRIOS 
TERÃO UM AUMENTO DE 10%, ASSIM EXIBIR ALÉM DO SALÁRIO ATUAL O 
NOVO SALÁRIO COM BASE NO ÍNDICE DE AUMENTO INFORMANDO 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
A título de informação, selecionamos algumas respostas adequadas para 

cada uma das atividades propostas, conforme o quadro que segue: 

QUADRO 47 – RESPOSTAS ADEQUADAS DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA 
CADA ETAPA. 
ETAPA 1 - ATIVIDADE 1 
 

1. SELECT * FROM FUNCIONARIO 
2. SELECT FUNCIONARIOID, FUNCIONARIO, SALARIO, SEXO, 

DATA_ADMISSAO, ENDERECO, CEP, BAIRRO, CIDADEID, 
DEPARTAMENTOID 

ETAPA 2 - ATIVIDADE 2 1. SELECT * FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO >= 3000 AND 
SALARIO <= 10000 

2. SELECT * FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO BETWEEN  3000 
AND 10000 

3. SELECT FUNCIONARIOID, FUNCIONARIO, SALARIO, SEXO, 
DATA_ADMISSAO, ENDERECO, CEP, BAIRRO, CIDADEID, 
DEPARTAMENTOID WHERE SALARIO >= 3000 AND SALARIO <= 
10000 

4. SELECT FUNCIONARIOID, FUNCIONARIO, SALARIO, SEXO, 
DATA_ADMISSAO, ENDERECO, CEP, BAIRRO, CIDADEID, 
DEPARTAMENTOID WHERE SALARIO BETWEEN  3000 AND 10000 

ETAPA 3 - ATIVIDADE 3 1. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO FROM 
FUNCIONARIO WHERE SALARIO < 3000 OR SALARIO > 10000 
ORDER BY SALARIO ASC,FUNCIONARIO ASC 

2. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO FROM 
FUNCIONARIO WHERE SALARIO < 3000 OR SALARIO > 10000 
ORDER BY 2 ASC,1 ASC 

3. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO FROM 
FUNCIONARIO WHERE SALARIO NOT BETWEEN 3000 AND 10000 
ORDER BY SALARIO ASC,FUNCIONARIO ASC 

4. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO FROM 
FUNCIONARIO WHERE SALARIO NOT BETWEEN 3000 AND 10000 
ORDER BY 2 ASC,1 ASC 

ETAPA 4 - ATIVIDADE 4 1. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO, SALARIO * 1.10 
AS 'NOVO SALÁRIO' FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO < 3000 
OR SALARIO > 10000 ORDER BY SALARIO ASC,FUNCIONARIO ASC 

2. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO, SALARIO * 1.10 
AS 'NOVO SALÁRIO' FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO < 3000 
OR SALARIO > 10000 ORDER BY 2 ASC,1 ASC 

3. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO, SALARIO * 1.10 
AS 'NOVO SALÁRIO' FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO NOT 
BETWEEN 3000 AND 10000 ORDER BY SALARIO 
ASC,FUNCIONARIO ASC 

4. SELECT FUNCIONARIO,SALARIO,DATA_ADMISSAO, SALARIO * 1.10 
AS 'NOVO SALÁRIO' FROM FUNCIONARIO WHERE SALARIO NOT 
BETWEEN 3000 AND 10000 ORDER BY 2 ASC,1 ASC 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Na Etapa 1 do processo de aprendizagem, o estudante conta com o seu 

desenvolvimento real ou atual, e o computador e o software como mediador para 
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acessar a sua base individual de conhecimento. A solução encontrada pelo 

professor é considerada como a mais adequada para o processamento; foi tomada 

como critério de avaliação para a análise das respostas dadas pelos estudantes 

nessa etapa. 

Como para a Etapa 1 não está disponibilizada para os estudantes a 

pesquisa na base de conhecimento do grupo e sim somente a pesquisa na base 

individual, encontramos várias soluções armazenadas. Nesse grupo de 33 

estudantes, somente 8 (24%) colocaram propostas adequadas, os demais não 

concluíram pelos principais motivos: 

 Não definiram as uniões entre as tabelas corretamente, ou seja,   uso 

inadequado das Chave Primária e Estrangeira. 

 Deixaram de utilizar os operadores lógicos (AND, OR e NOT) para 

atender a pesquisa solicitada. 

 Inverteram a ordem do comando SELECT. 

 Falta de compreensão do que está sendo proposto e, por 

consequência, dúvidas sobre como montar o comando SQL. 

As respostas dadas indicam o nível de desenvolvimento real do 

estudante; aqueles que apresentaram respostas mais adequadas, que têm maior 

desenvolvimento real ou atual são os que estão inseridos no mercado de trabalho da 

Tecnologia da Informação – TI.  

Percebemos que somente os estudantes que já têm algum conhecimento 

retrospectivo concluíram o comando SELECT, pois consultando seus dados 

cadastrais armazenados no STIPL,  vê-se que esses estudantes já atuam no 

mercado de TI. Os demais, sem outra fonte de pesquisa ou troca de experiências, 

não o concluíram corretamente. Os estudantes com trocas de experiências restritas 

e não inseridos no mercado profissional apresentaram soluções mais equivocadas 

ou menos eficientes na perspectiva de processamento de dados 

Já na Etapa 2, verificamos que 14 estudantes (42%) armazenaram pelo 

menos uma solução adequada para o comando SELECT proposto, ainda 6 

estudantes (18%) armazenaram 2 soluções adequadas e 3 estudantes (9%) 

armazenaram 3 soluções adequadas. Percebemos que a medição feita com o 

Tutorial estimulou o grupo na busca de novas soluções adequadas para o comando 

SELECT proposto para esta etapa, e atuando na Zona de Desenvolvimento Proximal 

- ZDP desse grupo. 
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Na Etapa 3, ao contrário dos resultados da Etapa 1, a grande maioria dos 

estudantes - para ser mais exato 23 estudantes (70%) - conseguiu pelo menos 

acrescentar uma solução adequada na base de conhecimento: 14 estudantes (42%) 

acrescentaram 2 soluções adequadas e 5 estudantes (15%) acrescentaram 3 

soluções adequadas. Percebemos, assim como afirmam Vygotsky (1988) e Beatón 

(2005), que a troca de informações pode ser uma estratégia favorável para o 

ambiente de aprendizagem. 

 
QUADRO 48 – PESQUISA SOBRE A TROCA DE INFORMAÇÕES NA ATIVIDADE 
DE PESQUISAS (QUERIES) 
 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
 

Finalizando o processo e chegando à Etapa 4, 30 estudantes (91%) 

acrescentaram pelo menos 1 solução adequada, 22 estudantes (67%) 

acrescentaram 2 soluções adequadas e ainda 10 estudantes (30%) acrescentaram 3 

soluções adequadas. Mais uma vez percebemos, como nas etapas anteriores, que 

troca de informações e mediação são bons recursos no ambiente de aprendizagem, 

em consonância ao pensamento de Vygotsky (1988) e Beatón (2005), em que o 
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papel do “Outro” tem fundamental importância e, nesse caso em especial, para o 

ensino de lógica de programação, de acordo com o quadro 48. 

Por esses dados coletados, é possível verificar que a cada etapa, a ZDP 

do grupo foi internalizada. Se considerarmos apenas as dos estudantes que 

acrescentaram 1 solução adequada, temos os seguintes dados: 

Na Etapa 1, com 8 estudantes (24%) e na Etapa 2, com 14 estudantes 

(42%), encontramos um aumento de 18% nas soluções adequadas armazenadas na 

base de conhecimento do grupo 

Fazendo a mesma análise para as Etapas 2 e 3, encontramos um 

aumento de 28% e ainda nas Etapas 3 e 4, o aumento chegou a 21%. A grande 

maioria dos estudantes  - 30 - (91%) acrescentaram soluções adequadas à base de 

conhecimento individual e à do grupo.  Esse aumento também aconteceu com 2 e 3 

soluções adequadas armazenadas pelos estudantes, conforme o quadro 48.  

Os dados obtidos no questionário que os estudantes responderam após o 

uso do STIPL nos subsidiam para responder “Se” o uso do STIPL pode auxiliar no 

desenvolvimento dos estudantes referentes a Banco de Dados - BD, Álgebra 

Relacional – AR e Linguagem SQL. A resposta é sim, ele pode. “Como isso ocorre?” 

Por meio da troca de conhecimentos, mediação e com recursos tecnológicos 

adequados e, neste caso, um STI. 

Após essa análise, percebemos que os Sistemas Tutoriais Inteligentes - 

STI são recursos tecnológicos bastante úteis no ambiente de aprendizagem e, nesse 

caso, em especial no ensino de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e 

Linguagem SQL podem ser utilizados para outras áreas afins, o que possibilita maior 

gama de opções, tanto para os estudantes, como para os professores, no que se 

refere aos ambientes de aprendizado. 
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10 CONCLUSÃO  
  

 Partimos da questão “Quais conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de 

Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e propriedades assim 

como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto 

relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as 

funções desenvolvidos na Educação Básica - EB podem ser considerados como 

conhecimentos retrospectivos disponíveis para o trabalho com essa mesma noção 

no Ensino Superior - ES, em particular, nos cursos de Tecnologia da Informação - 

TI?” que nos permitiu relacionar os conhecimentos que se espera que tenham sido 

desenvolvidos no Ensino Médio - EM para que possam ser utilizados como 

conhecimentos retrospectivos disponíveis para a solução de tarefas no Ensino 

Superior - ES e, mais particularmente, no desenvolvimento dos estudantes para que 

esses possam utilizá-los de forma autônoma tanto no nível acadêmico como na vida 

profissional. 

A questão acima nos auxiliou a definir a problemática da pesquisa e a colocar 

as questões que seguem, sendo que estas nos permitiram alcançar o objetivo da 

pesquisa, a saber: O objetivo geral da pesquisa é contribuir para esclarecer qual o 

papel desempenhado por certas formas de mediação e troca de informações na 

aprendizagem e como um trabalho centrado sobre esta questão pode auxiliar a 

melhor compreensão dos possíveis processos de estudo e ajuda ao estudo no 

Ensino Superior - ES, que conduzem a escolhas adequadas e satisfatórias dos 

conhecimentos matemáticos necessários para a aplicação da matemática 

desenvolvida na educação básica, quando esses conhecimentos são considerados 

como ferramentas explícitas disponíveis para serem aplicadas nas outras ciências, 

em particular, em informática.   

1) Quais os conhecimentos matemáticos necessários para compreender a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções na Educação Básica - EB, Ensino Fundamental anos Finais 

- EFF, Ensino Médio - EM  e no Ensino Superior - ES e para poder aplicá-la de forma 

eficaz nos cursos superiores em Tecnologia da Informação - TI, em especial em 

Banco de Dados Relacional - BDR, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL?  
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2) Quais as relações institucionais esperadas e existentes para o 

desenvolvimento da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções na Educação Básica - EB? 

3) Que relações pessoais sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções são 

esperadas dos estudantes que iniciam o curso de Tecnologia da Informação - TI no 

Ensino Superior - ES, em particular, quando se considera as disciplinas de Banco de 

Dados – BD, Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL?  

4) Sobre que níveis de conhecimento, conforme definição de Robert (1998), é 

possível fundamentar essas necessidades: técnicos, mobilizáveis ou disponíveis?  

5) A utilização de um Sistema Tutorial Inteligente – STI, focando a Mediação e 

Troca de Experiências (VYGOTSKY, 1988 e BEATÓN, 2005) pode ser um recurso 

tecnológico eficiente para desenvolver relações pessoais que estejam em 

consonância com as relações institucionais esperadas dos estudantes para um 

determinado objeto de estudo?  

 A primeira questão pode ser respondida por meio da análise dos livros 

didáticos que mostrou que a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções vem 

sendo introduzida apenas a partir do Ensino Médio - EM para as obras atuais 

conforma Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM 

(BRASIL, 2012). Observamos aqui que existe um retorno à década de 1980, pois os 

livros didáticos atuais tendem a reproduzir a abordagem dessa década como foi 

possível identificar por meio da análise da obra de Machado (1986). 

 Assim, os conhecimentos matemáticos necessários para compreender a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções e poder utilizá-la com independência na aplicação em 
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tarefas das outras ciências e da vida profissional estão associados às definições e 

representações que permitem desenvolver as técnicas de determinação das 

relações, operações e propriedades. Portanto, trata-se apenas do desenvolvimento 

intuitivo da noção de conjunto sustentado por seus ostensivos de representação, o 

que corresponde às expectativas institucionais esperadas e existentes, analisadas 

por meio de documentos oficiais do ensino fundamental e médio e dos livros 

didáticos avaliados pelo PNLEM. 

 A análise do teste diagnóstico apresentada no capítulo 6 coloca em evidência 

a heterogeneidade do grupo de estudantes e a importância de naturalizar os 

conhecimentos associados à Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções para o 

avanço no estudo das disciplinas de Banco de Dados – BD, Álgebra Relacional – AR 

e Linguagem SQL. Assim, os conhecimentos retrospectivos dos estudantes para a 

aplicação da Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, 

operações e propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação 

entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, 

sobrejetora e bijetora para as funções encontram-se no nível disponível como 

veremos na análise da implementação do Sistema Tutorial Inteligente – STI.   

 Assim, observando que um dos objetivos da pesquisa era a implementação 

de um Sistema Tutorial Inteligente - STI baseado em casos para utilização nas 

disciplinas de Banco de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e Programação em 

Linguagem SQL em Cursos Técnicos de Informática. Optou-se pelo uso da 

metodologia do próprio ambiente de TI, em razão da semelhança do seu ciclo de 

atividades e as etapas percorridas pelos estudantes na resolução de problemas que 

segundo Kolosky (1999), é a metodologia mais empregada nas disciplinas, cujo 

requisito central é o conhecimento de lógica de programação e álgebra relacional.  

 Outras vantagens decorrentes dessa opção foram a facilidade de 

representação do conhecimento, as possibilidades de aplicação de técnicas de BD 

para armazenar e recuperar os casos e a capacidade do sistema em aprender pelo 

armazenamento de novos casos. 



293 
 

 

 Além disso, o ambiente tecnológico de aprendizagem construído sob a luz da 

teoria de Vygostsky (1998) e Beatón (2005) permite uma construção estruturada de 

tarefas adequadas à aprendizagem adotadas pelo professor e a  

possibilidade de análise das propostas de soluções, tanto pelo professor, como  

pelos estudantes, além de auxiliar na melhor adequação dessas tarefas por parte do 

professor.  

 O ambiente possibilita ainda, que os estudantes manipulem objetos abstratos 

por meio da forma como as tarefas são propostas e das justificativas que devem 

acompanhá-las, tornando assim os estudantes capazes de elucidar suas próprias 

dificuldades por meio da mediação com seus pares ou com o professor, mesmo que 

esta seja virtual.  

 Aqui, vale ressaltar que existe um avanço do ponto de vista cognitivo, pois ao 

se considerar o conceito de similaridade7 para recuperação de episódios passados, 

observa-se que este é de extrema utilidade, pois como no ambiente tecnológico 

apresentado no capítulo 9, ele não traz a resposta correta e sim o caminho para a 

busca de uma solução das tarefas. 

 Observamos ainda que o fato do estudante poder cooperar na busca de 

alternativas, a tecnologia em estudo oportuniza uma riqueza de situações, 

dificilmente alcançada em aulas, sem o suporte do ambiente.  

 O fato de dar possibilidade ao professor de incorporar novos tutoriais e 

tarefas, assim como novas regras de procedimento, é fundamental para a etapa de 

implementação do sistema em sala de aula, pois viabiliza a prática de vários 

conceitos associados à álgebra relacional e à programação em Linguagem SQL, que 

serão utilizados pelos estudantes durante sua jornada acadêmica no curso e na vida 

profissional, além da ajuda do professor.  

 Além da troca de informação dos estudantes com os seus pares, “Os Outros”, 

de acordo com pensamento de Vygotsky (1988) e Beatón (2005), que contribuíram e 

podem cooperar para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada estudante, 

observou-se que a metodologia do Sistema Tutorial Inteligente - STI aparece como 

extremamente promissora para o desenvolvimento de sistemas tutoriais e tarefas por 

permitir ao estudante e ao professor planejar, executar, controlar e justificar seu 

                                                           
7
Wangenheim (2014):Conceito de Similaridade: A medida de similaridade é a formalização de uma determinada 

filosofia de julgamento de semelhança através de um modelo matemático concreto:   
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trabalho, isto é, ampliar a sua Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP até atingir 

a independência necessária.  

 As disciplinas de Bando de Dados - BD, Álgebra Relacional - AR e a 

Linguagem SQL foram escolhidas para este trabalho por representarem disciplinas 

comuns em todos os cursos que visam à formação de profissionais na área de 

Tecnologia da Informação - TI e também em carreiras complementares, e a partir 

dessas carreiras, derivam-se outras, abrindo um leque de opções.  

 Acrescente-se ainda que, sem um bom desenvolvimento nessa disciplina, os 

estudantes terão maiores dificuldades em lidar com os recursos tecnológicos, pois 

como citado neste trabalho, esses recursos tecnológicos dependem de 

conhecimentos retrospectivos que vão além da aplicação direta de regras. 

 Desta forma, percebemos que Sistema Tutorial Inteligente - STI pode ser uma 

ferramenta tecnológica útil aliada à medição e à troca de experiências, não somente 

para os cursos Tecnologia da Informação – TI como também em outras áreas, 

desde que sejam preparados tal. 

 Foi possível mostrar que os conhecimentos da Noção Intuitiva de Conjuntos – 

NIC, suas representações, relações, operações e propriedades assim como as 

noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação 

entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

são fundamentais deste o início na Educação Básica - EB, Ensino Fundamental 

anos Finais - EFF para que no Ensino Superior - ES os estudantes já o tenham 

naturalizado, podendo assim  aplicá-los de forma eficaz em tarefas para as quais 

esses conhecimentos são considerados disponíveis.  

 Observamos aqui que os conhecimentos sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos 

– NIC, suas representações, relações, operações e propriedades assim como as 

noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação 

entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

auxiliam o desenvolvimento do pensamento lógico, sendo indispensável no Ensino 

Superior - ES, em especial no curso de Tecnologia da Informação - TI, pois como 

vimos nos capítulos 7 e 8 para a construção e manutenção de Banco de Dados – BD 

são necessários conhecimentos de Álgebra Relacional - AR e Linguagem SQL.  

 Ressaltamos ainda a importância dos conhecimentos retrospectivos sobre a 

Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 
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função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 

bijetora para as funções, para o desenvolvimento desse banco de dados, pois 

verificamos por meio das análise das respostas ao teste diagnóstico que o estudante 

1, para o qual apresentamos alguns extratos de seu teste diagnóstico no capítulo 6, 

que esse estudante já naturalizou a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas 

representações, relações, operações e propriedades assim como as noções de 

produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação entre 

conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções, pois 

responde ao teste diagnóstico de maneira direta e correta.  

 Este mesmo estudante é aquele cujo trabalho em Banco de Dados – BD foi 

apresentado no capitulo 9, pela razão que ele também faz acesso direto ao 

conteúdo proposto e verificando o material disponível sobre a tarefa proposta já 

acrescenta em sua base de conhecimento uma solução adequada. Nesse caso, 

podemos identificar que o estudante faz apelo somente ao Nível de Ajuda 1 de 

acordo com Vygotsky (1988) e Beatón (2005), ou seja, trata-se de um estudante que 

desenvolveu a independência tão necessária anunciada pelos documentos oficiais 

do Ensino Médio - EM. 

 O mesmo não ocorre com o segundo estudante para o qual consideramos o 

desenvolvimento da mesma tarefa que a do estudante 1, sendo este respondeu o 

teste diagnóstico sobre a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, 

relações, operações e propriedades assim como as noções de produto cartesiano, 

relação entre conjuntos, função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades 

injetora, sobrejetora e bijetora para as funções justificando desconhecer esse 

conteúdo. Em relação à tarefa de Banco de Dados – BD, observamos que o 

estudante fez uso dos Níveis de Ajuda 3 e 4, e somente consegue anexar uma 

solução adequada com recursos de mediação e troca de experiências, o que não 

garante que o mesmo tenha adquirido a independência necessária para seu 

desenvolvimento profissional. 

 Ainda focando as soluções adequadas inseridas na base de conhecimento do 

grupo, percebemos que houve aumento das soluções adequadas, pois os resultados 

mostramos que alguns estudantes com até mais de duas soluções, o que nos leva a 

crer que o Sistema Tutorial Inteligente - STI pode ser um recurso tecnológico de 

apoio visando auxiliar os professores em seus ambientes de aprendizagem. 
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 Vale salientar, com base no capítulo 7, que os Banco de Dados – BD são 

ferramentas que estão sempre presentes em qualquer contexto, mas em especial 

em informática, pois todo sistema informatizado no mínimo acessa dados.  

 Mas, isso vai muito além, pois percebemos hoje que há um grande 

investimento tanto nos recursos de armazenamento de dados, como os citados 

Bancos de Dados Oracle, DB2 e SQL Server entre outros, como também na 

segurança das informações neles armazenadas. E ainda há a necessidade de 

manter a “performance” nesses acessos, para isso temos a Linguagem SQL que é 

padrão em todos os Bancos de Dados – BD atuais, que por meio de seus comandos 

baseados em Álgebra Relacional – AR, faz todos esses acessos. Assim, trata-se de 

um campo profissional em ascensão, mas que necessita de profissionais bem 

preparados que possam resolver as tarefas de forma autônoma sem recorrer ao 

“outros” como é o caso do segundo estudante que parece não ter adquirido esse 

independência. 

 Então, mais uma vez ressaltamos a importância Noção Intuitiva de Conjuntos 

– NIC, suas representações, relações, operações e propriedades assim como as 

noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, função enquanto relação 

entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e bijetora para as funções 

como um dos conhecimentos retrospectivos disponível e necessários para uma 

melhor atuação seja em Álgebra Relacional – AR como também em Linguagem SQL 

e consequentemente na construção de um Banco de Dados – BD seguro e ágil o 

que faz o(s) sistema(s) de acesso se encontrar sob essas mesmas condições.    

 Além disso, foi possível destacar que Codd (1970) e Chen (1976), montaram 

o Modelo de Entidade e Relacionamento há mais de 40 anos atrás, e estes já 

usaram o Ostensivo de Representação Gráfica de Relação de Conjuntos, conforme 

figuras 55, 57, 59, 61 para definir e exemplificar o Conceito de Cardinalidade, com o 

qual é possível fazer o Relacionamento entre as tais Entidades, que posteriormente 

fornecem os recursos para a criação das tabelas e ainda a sua alimentação com 

dados. 

 Assim, se em tanto tempo não apareceu outro modelo de construção de 

Banco de Dados – BD, e o atual fundamentado em Codd (1970) e Chen (1976) usa 

a Noção Intuitiva de Conjuntos – NIC, suas representações, relações, operações e 

propriedades assim como as noções de produto cartesiano, relação entre conjuntos, 

função enquanto relação entre conjuntos e as propriedades injetora, sobrejetora e 
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bijetora para as funções de maneira direta e/ou indireta, essa aplicação nos pareceu 

tão importante para a sociedade atual que nos motivou entre outros cenários a 

pesquisar sobre esse objeto matemático e sua aplicação nas disciplinas 

consideradas. 

 Finalmente, ressaltamos que este trabalho poderá incentivar muitos outros 

estudos que mostrem a importância de repensar os conteúdos a serem trabalhados 

no Ensino Médio - EM e sua articulação com os novos conhecimentos a serem 

introduzidos no Ensino Superior - ES, para que seja possível diminuir as dificuldades 

encontradas pelos estudantes que chegam a essa nova etapa escola, de forma que 

os mesmos sejam capazes de acompanhar os cursos por eles escolhidos.  

 Acreditamos que assim será possível contribuir para diminuição a evasão 

escolar que segundo as avaliações do Ministério da Educação são altas nessa área 

e nas engenharias, alcançando marcas superiores a 50%. 

O trabalho ainda conduziu a uma nova reflexão do próprio pesquisador em 

relação a sua prática, pois a partir das análises didáticas foi possível a importância 

das diferentes representações externas, das mudanças de quadros e do nível de 

conhecimento esperado dos estudantes. 

Apesar de utilizar exemplos que necessitam de conhecimentos retrospectivos 

mobilizáveis ou disponíveis, em função de propostas de mudanças de quadro e 

consequentemente de diferentes ostensivos esse estudo teórico auxilia na procura 

de mais exemplos e mostra a importância dos mesmos para a introdução de novos 

conhecimentos:  

TAD como uma organização para a análise dos conhecimentos retrospectivos 

que se pode esperar, como mobilizáveis ou disponíveis para professores e 

estudantes. 

Perspectiva futura e continuar articulando os saberes Matemáticos com os 

saberes de Computação de forma a possibilitar o trabalho sobre a ZDP. Observa-se 

aqui a importância desse trabalho quando nos referimos aos níveis de 

codeterminação de Chevallard que mostra a importância do professor não ficar 

confinado aos níveis temas e tópicos trabalhando-os em fila indiana, mas de já na 

apresentação de seu plano de ensino fazer a relação dos novos conhecimentos com 

aqueles que o estudante já possui ou os que irá adquirir, ou seja, o professor é 

capaz de ser referir aos níveis setor e domínio relacionando-os em função das 

disciplinas e da articulação dessas últimas.  
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ANEXO 1 – Teste Diagnóstico 
 
TURMA:____________ 
NOME:______________________________________________ 
RA:_____________ 
 
A)Caso não tenha tido esses conceitos no Ensino Médio, especificar: NÃO ESTUDEI 
NO ENSINO MÉDIO 
B)Caso tenha estudo esses conceitos no Ensino Médio mas não se lembra, 
especificar: NÃO LEMBRO 
C)Se não souber, especificar: NÃO SEI 
 

 
1) Dados os conjuntos A= {a, b, c, d, e, f, g}, B = {b, d, g, h, i} e C = {e, f, m, n}, 

determine: 
 

a) A – B      
b) B – C     
c) B – A      
d) (A – B)   (B – A)    
e) A  C 
 

2) Se A, B e A  B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, 

qual o número  de  elementos  do  conjunto A  B? 
 

3) Numa agência de banco com 600 clientes, 110 são clientes preferenciais, 350 
são homens ou são clientes preferenciais e 75 mulheres são clientes 
preferenciais. Quantas são as mulheres que não são clientes preferenciais? 
 

4) Num avião encontravam-se 122 passageiros dos quais 96 eram brasileiros, 
64 homens, 47 fumantes, 51 homens brasileiros, 25 homens fumantes, 36 
brasileiros fumantes e 20 homens brasileiros fumantes.  

 
           Calcule: 

a. o número de mulheres brasileiras não fumantes; 
b. o número de homens brasileiros não fumantes; 
c. o numero de mulheres fumantes.  
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ANEXO 2 – Questionário de Avaliação do Protótipo 

 

SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE PORTAL LÓGICA – STIPL -  AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO  
NOME: ______________________________________ CURSO:_____________________ 
SE ATUA NA ÁREA DE TI INFORME A ATIVIDADE:_______________________________ 

1)INFORME O SEU NÍVEL DE DOMÍNIO NA UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES  

NENHUM (     ) BÁSICO (    ) INTERMEDIÁRIO (    ) AVANÇADO (    ) 

2)VOCÊ GOSTA DE TRABALHAR/ESTUDAR UTILIZANDO COMPUTADORES?  

SIM (     ) NÃO (    ) ÀS VEZES (    )  

3)TEM UM BOM APELO VISUAL, COM APRESENTAÇÃO CLARA?  

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

4)OS TEXTOS E AS FIGURAS DO TUTORIAL ESTÃO DE FORMA CLARA?  

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    
5)O TUTORIAL É CLARO QUANTO AO SEU 
OBJETIVO?   

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

6)O TUTORIAL POSSUI INSTRUÇÕES DE USO BEM DEFINIDAS?  

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

7)O TUTORIAL É PRECISO/DIRETO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO ABORDADO?  

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

8)APRESENTA NAVEGAÇÃO FÁCIL?   

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

9)APRESENTA RECURSOS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA SEU APRENDIZADO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO? 

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

10)O TUTORIAL SUGERIU VOCÊ REVER ALGUMA MATÉRIA?  

SIM (     ) NÃO (    )   

11)SE SIM A PERGUNTA 10, QUAIS ASSUNTOS FORAM NECESSÁRIO REVER?  

MODELAGEM DE DADOS (    ) NORMALIZAÇÃO DADOS (    )  

UNIÃO E INTESECÇÃO DE DADOS (    ) OPERADORES  AND OR NOT()  

ÁLGEBRA RELACIONAL (    )   

OPERADORES LÓGICOS AND OR NOT (    )   

12)A SUGESTÃO OFERECIDA PELO TUTORIAL ESTÁ COERENTE COM SUAS DIFICULDADES? 

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

13)A IDÉIA UTILIZADA NO TUTORIAL PODERIA SER APLICADA PARA AUXILIAR OS ESTUDANTES 

EM OUTROS ASSUNTOS DE INFORMÁTICA ASSIM COMO EM OUTRAS DISCIPLINAS?  

CONCORDO (     ) CONCORDO PARCIALMENTE (    )  

NEM CONCORDO NEM DISCORDO (    ) DISCORDO PARCIALMENTE (    ) 

DISCORDO (    )    

14)O TUTORIAL SERIA ÚTIL EM SEUS ESTUDOS EM CASA?  

SIM (     ) NÃO (    )   
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ANEXO 4 - Relação Completa das Disciplinas do Currículo da 

Sociedade Brasileira de Computação - SBC 

1 - Matemática - M 

M1 - Álgebra Linear 

M2 - Análise Combinatória 

M3 - Cálculo Diferencial e Integral 

M4 - Geometria Analítica 

M5 - Lógica Matemática 

M6 - Matemática Discreta 

M7 - Probabilidade e Estatística 

2 - Ciências da Natureza - N 

N1 - Física 

3 - Fundamentos da Computação - F 

F1 - Arquitetura de Computadores 

F2 - Circuitos Digitais 

F3 - Estrutura de Dados 

F4 - Linguagens Formais, Autômatos e Computabilidade 

F5 - Linguagens de Programação 

F6 - Projeto e Análise de Algoritmos 

F7 - Pesquisa e Ordenação 

F8 - Sistemas Operacionais 

F9 - Técnicas de Programação 

F10 - Teoria de Grafos 

4 - Tecnologia da Computação - T 

T1 - Análise de Desempenho 

T2 - Banco de Dados 

T3 - Circuitos Integrados 

T4 - Compiladores 

T5 - Computação Gráfica 

T6 - Controle de Processos 

T7 - Engenharia de Software 

T8 - Inteligência Artificial 

T9 - Interfaces Usuário-Máquina 

T10 - Matemática Computacional 

T11 - Métodos Formais 

T12 - Modelagem e Simulação 

T13 - Multimídia 

T14 - Processamento de Imagens 

T15 - Programação Paralela 

T16 - Redes de Computadores 

T17 - Sistemas Digitais 

T18 - Tolerância a Falhas 

T19 - Telecomunicações 

5 - Sistemas de Informação - I 

I1 - Controle e Avaliação de Sistemas 

I2 - Fundamentos de Sistemas de Informação 

I3 - Prática e Gerenciamento de Projetos 

I4 - Produtividade Pessoal com Tecnologia da Informação 

I5 - Segurança e Auditoria de Sistemas 

I6 - Sistemas Cooperativos 

I7 - Teoria e Prática dos Sistemas de Informação 

I8 - Teoria Geral de Sistemas 

6 - Contexto Social e Profissional - P 

P1 - Administração 

P2 - Computadores e Sociedade 

P3 - Comunicação e Expressão 

P4 - Contabilidade e Custos 

P5 - Direito e Legislação 

P6 - Economia 

P7 - Empreendedorismo  

P8 - Estágio 

P9 - Filosofia 

P10 - Informática na Educação 

P11 - Inglês 

P12 - Métodos Quantitativos Aplicados à Administração de Empresas 

P13 - Sociologia 
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ANEXO 5 - Relação Completa das Disciplinas do Currículo do 

Ministério da Educação e Cultura - MEC 

Sistemas operacionais 

Compiladores 

Engenharia de software 

Interação humano-computador 

Redes de computadores 

Sistemas de tempo real 

Inteligência artificial e computacional 

Processamento de imagens 

Computação gráfica 

Banco de dados 

Dependabilidade 

Segurança 

Multimídia 

Sistemas embarcados 

Processamento paralelo 

Processamento distribuído 

Robótica 

Realidade virtual 

Automação 

Novos paradigmas de computação 

Matemática discreta 

Estruturas algébricas 

Matemática do contínuo: cálculo, álgebra linear, equações diferenciais e geometria 
analítica  

Matemática aplicada: séries, transformadas e cálculo numérico 

Teoria dos grafos 

Probabilidade e estatística 

Pesquisa operacional e otimização 

Teoria da computação 

Lógica 

Algoritmos e complexidade 

Linguagens formais e autômatos 

Abstração e estruturas de dados 

Fundamentos de linguagens: sintaxe, semântica, modelos e programação 

Modelagem computacional 

Métodos formais 

Análise, especificação, verificação, testes de sistemas e circuitos digitais 

Arquitetura, organização de computadores e avaliação de desempenho 

Ética e legislação 

Empreendedorismo 

Computação e sociedade 

Filosofia 

Metodologia cientifica 

Meio ambiente 

Fundamentos de administração 

Fundamentos de economia 
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ANEXO 6 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da Pesquisa: “NOÇÃO INTUITIVA DE CONJUNTOS: UM AMBIENTE TECNOLÓGICO DE AJUDA AO ESTUDO NA 
TRANSIÇÃO ENTRE O ENSINO MÉDIO E O SUPERIOR PARA UM CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO" 

 
Pesquisadora: Ademir Avila 
Orientadora: Marlene Alves Dias 
 

O sra (sr.)____________________________________________ está sendo convidada (o) a participar desta 
pesquisa que tem como objetivo verificar a mediação e a troca de experiências com a utilização de um sistema tutorial 
inteligente nos  processos de estudo e ajuda ao estudo  no Ensino  Superior, de forma a auxiliar as escolhas dos professores e 
conduzir a um processo satisfatório que permita que os estudantes sejam capazes de aplicar os conhecimentos matemáticos 
desenvolvidos nos Ensinos Fundamental e Médio (Noção Intuitiva de  Conjuntos), quando esses são considerados como 
conhecimentos prévios disponíveis para a introdução de novos conhecimentos ou para utilização enquanto ferramenta nas 
outras ciências, em especial a Álgebra Relacional para ser utilizada em Structured Query Language - SQL.  

 Ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a pesquisadora realize seu trabalho. A sra (sr.) tem liberdade de se 
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a 
sra (sr.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, 
se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  
 Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 
 Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 
pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. 
 Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este 
estudo traga informações importantes sobre os conhecimentos associados à noção de função exponencial supostos 
disponíveis pelos professores do Ensino Superior, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 
possa servir de apoio para a aplicação dessa mesma noção na introdução de novos conhecimentos matemáticos no Ensino 
Superior em função dos conhecimentos prévios dos estudantes. Este estudo será publicado em congressos e revistas 
nacionais e internacionais e, além disso, o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos aos participantes da 
pesquisa.  
 Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago 
por sua participação. 
 Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto 
preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 
trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 
 Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da 
pesquisa 
 

______________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Ademir Avila 

 

___________________________________ 

Marlene Alves Dias 
 
Pesquisador: Ademir Avila, RG 12. 937. 200-6, TELEFONE PARA CONTATO: (11) 99620 8978 
e-mail: ademiravila@yahoo.com.br 
Orientador: Marlene Alves Dias, RG 6.148.297, TELEFONE PARA CONTATO: (11) 5631 9002 
e-mail: alvesdias@ig.com.br 
Telefone da Comissão de Ética: (11) 2972-9000 
E-mail: comissao.etica@uniban.br 

 

 

 


