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A ideia de que uma calculadora resolve todos os problemas realmente nao e
verdadeira, matematicamente falando.

Vma ferramenta informatica desse tipo na realidade resolve muitos problemas,
toma sem senti do diversas perguntas normalmente formuladas pelo professor em sala de
aula, pois basta apertar algumas teclas e a questao esta resolvida. Nesse sentido, 0 uso de
tal ferramenta pode ser questionado: no processo de ensino/aprendizagem da Matematica, "
entretanto, nao se trata de fazer mais rapido, ganhar tempo na obten<;ao do resultado de
urn problema proposto.

Vma calculadora possibilita questionamentos muito ricos e importantes, pois as
respostas obtidas muitas vezes san completamente jnesperadas e, ao mesmo tempo,
falsas. Anecessidade de avaliar criticamente os resultados fomecidos por uma maquina
desse tipo toma-se imperiosa: nao san suficientes os cuidados com a digita<;ao, 0 respeito
a sua sint~e, a fim de garantir respostas matematicamente corretas.

Devido a essa necessidade, 0 lugar privilegiado para aprender a manipular esse
tipo de ferramenta e justamente na sala de aula de Matematica. Ao mesmo tempo em que
processos meramente algorftmicos podem ser realizados com rapidez,' evitando situa<;6es
repetitivas, puramente tecnicas, esse tipo de tecnologia2 pode enriquecer a compreensao
conceitual, desde que sua utiliza<;ao passe pela crftica, abandonando a cren<;a inabalavel
de que as maquinas nao erram e seus resultados san corretos, inquestionaveis. De fato, a
programa<;ao da maquina busca isso mesmo: resultados corretos. .

Mas, apesar dos esfor<;os dos programadores, as maquinas san limitadas. Por mais
sofisticadas, aprimoradas, poderosas, sempre existira a questao de que na memoria de
cada uma del as cabe apenas urn numero finito de digitos; por maior que ele seja, sempre
sera urn numerofinito. Cons"iderando 0 universo dos numeros3

, porem, observamos que a
maioria deles possui uma representa<;ao decimal infinita,o que toma impossivel para
qualquer maquina trabalhar com eles: somente poderao ser utilizadas aproxima<;6es.

Resultados aproximados san uteis e razoaveis no mundo da engenharia, por
exemplo, bem como no campo dassimula<;6es, de modo geral. Na constru<;ao conceitual
do conhecimento matematico, entretanto, nao san suficientes ..

1 Neste trabalho, utilizamos a calculadora grafica ALGEBRA FX 2.0 PLUS, da CASIO.
2 No senti do de "Ll~VY,P. As Tecnologias da Inteligencia: 0 futuro do pensamento na era da infomuitica.
3 Estamos nos referindo aos numeros reais, racionais - cuja representa<;ao decimal e finita ou infinita e
peri6dica - ou irracionais, cuja representa<;ao decimal e infinita nao peri6dica.

mailto:crisb@ime.usp.br


Urn supercomputador poden'i em poucos segundos construir a maquete de urn
grande ediffcio ou copiar determinada obra de arte, m,:,:se total mente impossfvel que a
maquina sozinha crie, fa<;a escolhas, tome decis5es: qual 0 tamanho, cor, material,
textura, qual 0 objeto a ser representado ... As escolhas, as decis5es, as crfticas saD
competencias intrfnsecas do ser humano: 0 progresso tecnico permitin'i cada vez mais
delegar as maquinas 0 trabalho ffsico e mesmo parte do trabalho mental. Mas ao homem
sempre cabera 0 monop6lio das atividades criativase 0 poder da crftica. Isso nao pode ser
delegado as maquinas.

A teoria dos registros de representa<;ao semi6tica, de autoria do fil6sofoe
psic6logo frances Raymond Duval, tem-se mostrado muito frutffera para a realiza<;ao de
pesquisas no ambito da Didatica da Matematica. Inumeras investiga<;5es tern sido
realizadas, inclusive no Brasil, utilizando esse referencial te6rico.

No contexto da Psicologia Cognitiva, Duval desenvolveu urn modelo de
funcionamento cognitivo do pensamento, considerando as mudan<;as de registros de
representa<;ao semi6tica, que levou a publica<;ao de diversos trabalhos, entre os quais
Semiosis et pensee humaine: Registres semiotiques et apprentissages intellectuels (Duval,
1995).

Em primeiro lugar, em Matematica, os objetos nilo silo jamais acessiveis
perceptivamente ou instrumentalmente e 0 acesso a eles passa necessariamente por
representac;f5es semi6ticas e nilo se deve confundir um objeto e sua representac;ilo
(Duval, 2003, p.2l). Essa situa<;ao e diferente daquela que ocorre em outros campos do
conhecimento cientffico,. como na ffsica, qufmica ou biologia.

Segundo 0 didata italiano Bruno D' Amore, para Duval, nao existe noesis sem
semiosis, entendendo por noesis a aquisifilo conceitual de um objeto e por semiosis, a
representac;ilo realizada por meio de signos (D' Amore, p.58).

Tendo claro que 0 acesso ao objeto matematico s~ da por· meio .de sua
representa<;ao, e preciso esclarecer os tipos de registros de representa<;ao que saD
utilizados na atividade matematica. Para Duval (Duval, 2003, p.l4), existem quatro tipos
muito diferentes de registros:
• 0 registro da lingua natural - associa<;5es verbais com argumenta<;5es e dedu<;5es;
• 0 registro geometrico - figuras geometricas planas ou espaciais, co~ apreensao

operat6ria e nao somente perceptiva, e constru<;ao com instrumentos;
• 0 registro dos sistemas de escritas e calculo - numerico, algebrico, simb6lico;
• 0 registro grafico - mudan<;as de sistema de coordenadas, interpola<;ao e

extrapola<;ao.
Poroutro ludo, a aquisi<;ao conceitual de urn objeto matematico baseia-se em duas

caracterfsticas "fortes":
• onso de diversos registros semi6ticos e tfpico do pensamento humano;
• a cria<;ao e 0 desenvolvimento de novos sistemas semi6ticos saD marcos hist6ricos de

progresso do conhecimento (D' Amore, p.60).
Dessa maneira, a fim de criar condi<;5es para a apreensaol dos conceitos

matematicos, a pr6pria hist6ria mostra urn caminho importante a ser trilhado que e 0 de



possibilitar a apropriac;ao de diferentes registros, no senti do de poder trabalhar
internamente num unico tipo de registro, bem como no sentido de transitar de urn tipo
para outro. No primeiro caso, quando ocorre a utilizac;ao de urn unico tipo de registro,
diz-se que as transformac;5es realizadas constituem urn tratamento. Quando ha transito
entre urn tipo de registro e outro, a transformac;ao realizada e chamada conversao.
Segundo Duval, a conversao das representac;5es, quaisquer que sejam os registros
considerados, e irredutivel a urn tratamento (Duval, 2003, p.17) ..

D' Amore, decididamente comprometido com a teoria de Duval, afirma que a
construc;ao dos conceitos matematicos depende fortemente da capacidade de utilizar
vanos registros de representac;ao semi6tica dos referidos cortceitos: .
• representando-os em urn dado registro;
• tratando tais representac;5es no interior de urn mesmo registro;
• fazendo a conversao de urn dado registro para outro.

Nesse sentido, a uniao das tres ac;5es - representar, tratar, fazer convers5es -
sobreos conceitos viria a ser, para esse autor, a construc;ao do conhecimento matematico,
ou seja, a noesis (D' Amore, p. 62).

Partindo da premissa de que a tecnologia informatica, como as outras tecnologias,
oralidade e a escrita, identificadas por Pierre Levy, pode e deve ser utilizada nas aulas,
principalmente de Matemarica, desde a escolarizac;ao basica, no contexto da teoria de
Duval, a aposta situa-se na apresentac;ao de urn novo registro de representac;ao: 0 registro
informatico.

A necessidade de fazer tratamentos nesse registro, bem como de fazer convers5es
dos outros para esse registro e reciprocamente, e fundamental para a compreensao dos
conceitos matematicos envolvidos. As limitac;5es da ferramenta geram questionamentos
importantes que alirnentam a noesis.

No universo das operac;5es com os numeros inteiros, trabalhadas nos primeiros
anos da escolarizac;ao basica, ao efetuar uma divisao e p~ssivel que 0'resultado seja
inteiro ou racional.. Neste ultimo caso, e possivel encontrar quocientes com urn numero
finito, ou nao, de casas ·decimais. Em qualquer caso, 0 resultado da divisao sempre sera
urn numero radonal, escrito em sua representac;ao decimal, finita ou infinita e peri6dica.

Ao efetuar divis5es entre inteiros numa calculadora, 0 resultado apresentado,
porem, sempre sera com1um numero finito de casas decimais4

• Tal resultado, dependendo
do caso, sera perfeitamente correto, em outros, apenas aproximado. De qualquer forma,
uma discussao a respeito sera necessaria. Em algumas situac;5es, sera possivel
"desconfiar" da existencia de urn perfodo como no caso das duas priineiras telas abaixo;
no caso da terceira, entretanto, nao.

4 De acordo com a ferramenta podem aparecer mais ou menos casas decimais, na dependencia da
configura~ao interna da maquina.



Comparando 0 resultado do quociente ~ com aquele fotnecido para 0 irracional
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J2 na tela seguinte, observa-se que aparentemente sac do mesmo tipo, gerando duvida,s
e questionamentos5.

A compreensao detais resultados, obtidos num registro desse tipo, pressup6e Ulna
discussao bastante intensa dependendo da faix~ etana dos estudantes envolvidos ..

Nas telas abaixo e possivel visrializar os resultados de alguns calculos obtidos.na
calculadora. A primeira vista, e possivel imaginar que, por algum motive, a ferramenta
nao funcionou e 0 resultado esta errado, uma vez que contraria a teoria conhecida sobre
as fun<;6es transcendentes envolvidas. .

Nao e .esse 0 caso, porem .. A maquina funcionou conforme sua programa<;ao,
realiiando aproxima<;6es e a compreensao desse fato e fundamental para poder-se
trabalhar com esse tipo de registro. A reflexao a respeito dos resultados obtidos e a

5 0 periodo do numero racional 2 apresenta 16 dfgitos.
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discussao gerada fortalecem a compreensao dos conceitos trabalhados em outros tipos de
registros semi6ticos.

A calculadora utilizada no presente trabalho permite construir, na mesma tela, 0

grafico de uma fun<;ao bem como 0 da reta. tangente num ponto escolhido. Por meio do
comando Isect e possivel encontrar a intersec<;ao da curva com a reta.

No caso, por exemplo, de y = eX e da reta tangente y = x + 1 no ponto (0,1),
conforme a ultima tela da sequencia, obtemos cIaramente a intersec<;ao esperada:

!~~~~Rrune : Y'"
•••2BX+l

,~~;
•••6:

Analogamente, para y = In x e a reta tangente y = x-I no ponto (1,0), nenhuma
surpresa eo resultado e aquele esperado:

!~~~i~~une : y=
Y2BX-l

,~~;
%:

1
Entretanto, para y = In x e a reta tangente y =- x no ponto (e, 1), a maquina nao

e
fomece a intersec<;ao 6bvia, gerando perplexidade ou ate mesmo espanto ...

'~~~i~~une : y,..
Y2B<1/el )X

I~~;•••6:

No caso da fun<;ao y = sen x e a reta tangente y = sen 1+ cos l(x -1) no ponto
(l,sen 1), as telas abaixo mostram a resposta aproximada fomecida pela calculadora para
as duas intersec<;5es da curva com a reta:

'~~~~7/~ne:y
"'2Beos1(X-1)+sin 1

I~~;
•••6:



~l~i?nJ-~nc : y
V2B(1/J2) (X+l-n/4)

~~;V6:

Exemplos poderiam continUaL. Outra maquina poderia apresentar resultados
diferentes, na dependencia de como foi programada. Isso nao a torn a intrinsecamente
melhor. Em algum momento, para urn determinado problema, sua limita<;ao aparecera,
pois a questao do numero infinito de dfgitos na representa<;ao decimal de urn numero
irracional e urn fato em Matematica.

E isso precisa ser claro parao USUaTIo.Nada melhor, pois, do que trabalhar com
esse tipo de registro na sala de aula, onde a constru<;ao do copceito de numero real,
passando pelos racionais e pelos irracionais, pretende-se que ocorra.
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