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Resumo: Este trabalho versa sobre o ensino de Sequências e Séries na educação básica. A questão é 
entender em que medida o uso da Teoria dos Registros de Representação Semiótica se mostra 
favorável à criação de atividades que sejam propícias à aprendizagem dos alunos. Foram elaboradas 
dez atividades sobre Sequências e Séries e foi feita uma aplicação de quatro destas atividades com 
alunos de 1ª série do ensino médio. Com esta aplicação, procurou-se buscar evidências de que o uso 
de diversos registros de representação semiótica favorecem a aprendizagem dos alunos em 
Matemática. Como escopo secundário, buscamos também investigar a concepção de infinito que os 
alunos manifestaram durante a aplicação das atividades. Antes, porém, buscamos na história da 
Matemática diferentes maneiras de como filósofos e matemáticos concebiam e utilizavam o infinito. 
Visto que Sequências e Séries também são assunto tratados no ensino superior, foram abordadas 
algumas dificuldades de transição ensino básico/ensino superior tendo em vista diferenças culturais 
entre os dois níveis de ensino. Concluímos que o uso de materiais concretos para representação de 
objetos matemáticos se mostrou favorável à compreensão dos alunos e a concepção de infinito dos 
alunos está predominantemente ligada a ideia de infinito potencial. 
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Abstract: This research is about teaching and learning sequences and series in primary education. 
The research question is to understand how favorable is the use of the theory of semiotic 
representation registers to create activities that help students to learn. Were created ten activities 
about sequences and series and four of these were chosen to be used in a classroom with 1st year 
students of a secondary school. By observing these activities being used in classroom, evidences 
were searched to evaluate if including different semiotic representation registers facilitates student's 
learning on mathematics. As a secondary aim, the student's infinity conception is investigated in the 
classroom. We also researched mathematics' history to find different conceptions adopted by 
philosophers and mathematicians on infinity. As sequences and series are also studied in college, 
some transition difficulties (from High School to College) were discussed considering cultural 
differences between the two educational levels. It was concluded that concrete teaching materials to 
the students' comprehension and the students' concept of infinity is mainly linked to potential 
infinity. 
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Introdução 
 

Observando diversos alunos em nossa experiência docente, percebemos a existência de erros 
comuns e que insistem em retornar ainda que desapareçam por um tempo. Um exemplo deste tipo de 
erro é (a + b)

2
 = a

2
 + b

2 . Entendemos que este erro está ligado de maneira analógica à propriedade 
distributiva 2(a + b) = 2a + 2b com a qual o aluno sente familiaridade. Sendo este tipo de erro algo 
sistemático, no questionamos por maneiras de contorná-lo e encontramos na Teoria dos Registros de 
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Representação Semiótica uma possibilidade de referencial para procurarmos soluções para este tipo 
de problema. 

Nesta teoria, chama-se semiose a apreensão ou a produção de uma representação semiótica; já 
a noesis se refere à apreensão conceitual de um objeto (DUVAL, 2012, p.270). Além disso, assume-
se a existência de representações mentais, englobando um conjunto de imagens e conceitualizações 
de um indivíduo sobre um objeto ou uma situação e representações semióticas que “são produções 
constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representações que tem 
inconvenientes próprios de significação e de funcionamento”(DUVAL, 2012, p.269). Para 
exemplificar, podemos afirmar que a linguagem natural, a algébrica, a geométrica e gráficos em um 
plano cartesiano apresentam sistemas semióticos diferentes . Quando se afirma que o importante em 
Matemática é compreender o objeto matemático e não apenas saber operá-lo, coloca-se noesis em 
uma posição de superioridade e relação a semiose. É comum pensar, portanto, que a função do 
registro semiótico se restrinja apenas à comunicação. Mas esta impressão é incorreta. Através da 
semiose que se forma a noesis para cada aluno. Logo, sem a semiose, não há a formação da noesis. 
As representações semióticas que são particulares à Matemática auxiliam a tornar inequívoco ou 
reduzir possíveis ambiguidades que uma representação em língua natural poderia trazer. Além disso, 
podem trazer facilidades operatórias que a língua natural teria dificuldades em fornecer. 

Tendo em vista a teoria dos Registros de Representação Semiótica, uma forma de contornar os 
erros que ressurgem de maneira sistemática nas atividades dos alunos é fazê-los ter contato com 
representações diversas de um mesmo objeto matemático e saber como converter um mesmo objeto 
matemático entre diferentes sistemas de representação. Outro benefício é que diferentes sistemas 
semióticos nos quais podemos representar um objeto matemático podem propiciar diferentes 
maneiras de operá-los. 

Em nossa dissertação, para não nos restringirmos aos aspectos teóricos deste referencial, 
escolhemos os temas Sequências e Séries de forma a exemplificar suas aplicações. E, visto que 
Sequências e Séries são temas de destaque no ensino superior para cursos na área de exatas, 
incluímos diversas reflexões sobre dificuldades que alunos enfrentam durante a transição entre 
ensino básico e o ensino superior. Trata-se de um tema secundário em nosso trabalho, porém nos dá 
a oportunidade de tratar de um problema que é frequentemente visto como falta de maturidade dos 
alunos. Observar este problema como consequência de uma mudança cultural pode motivar a busca 
por contorná-lo. 

Com a ideia de séries, é natural pensarmos em somar infinitos termos. Procuramos na história 
da matemática pelo surgimento das primeiras séries que se tem registro. Antes, porém, apresentamos 
a visão aristotélica do infinito visto que esta influenciou por séculos o que se entende por infinito.  
 
Objetivos 
 

Nossa questão é entender em que medida o uso da Teoria dos Registros de Representação 
Semiótica se mostra favorável à criação de atividades que sejam propícias à aprendizagem dos 
alunos. E dado que os assuntos das atividades que criamos são Sequências e Séries, procuramos 
também investigar, como questão secundária, concepções de infinito de alunos do 1º ano do Ensino 
Médio. Nossa última subquestão é: dado que Sequências e Séries também são assuntos estudados no 
ensino superior para cursos de ciências exatas, quais são as dificuldades de transição que existem 
entre o ensino básico e o ensino superior. 
 
Referencial Teórico e Metodológico 
 

Usamos a Teoria dos Registros de Representação Semiótica desenvolvida por Raymond Duval 
para propor reflexões sobre os objetos em Matemática, suas representações e, assim, elaborar 
atividades que visam evidenciar o caráter semântico destes objetos. 



 

Para investigar as dificuldades de natureza cultural na transição ensino básico para o ensino 
superior, nos apoiamos no artigo de Michèle Artigue (2015) e na tese de Rezende (2003) para 
construirmos nossos argumentos. 

Realizamos também uma pesquisa bibliográfica que visa apresentar ao leitor um recorte 
histórico do conceito de infinito e passando por algumas séries que se destacaram nos livros de 
história da matemática que consultamos. 

Elaboramos dez atividades tendo em vista  a Teoria dos Registros de Representação Semiótica 
e as discutimos quanto sua aplicabilidade em sala de aula. As atividades tiveram por base dois livros 
de Nelsen (1993; 2000) que fazem uso de figuras e gráficos para evidenciar resultados de diversas 
áreas da matemática. 

Por fim, realizamos uma pesquisa participativa em escola pública de forma a avaliar a 
aplicação de quatro das atividades criadas. 

 
Desenvolvimento e Resultados 
 

Foram aplicadas as atividades para duas turmas de 1ª série do ensino médio. Procuramos frizar 
o fato de que a participação é voluntária, foram expostos os objetivos da atividade e da importância 
da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido do próprio aluno bem como do 
responsável. Durante a aplicação, pudemos avaliar os pontos positivos e negativos das atividades que 
elaboramos. Fizemos uso de um material concreto feito a partir de material dourado. Este material é 
pensado como uma representação concreta dos objetos matemáticos que são abordados em duas das 
atividades que aplicamos. 

 

 
Entre os resultados, podemos destacar o fato deste material concreto ter facilitado aos alunos a 

interpretação de uma das atividades. Mas também percebemos a necessidade de melhorar o layout 
das atividades visto que algumas perguntas não eram respondidas e acreditamos que isto, em parte, 
foi causado pelo layout da folha de atividades que não dava o devido destaque a algumas das 
perguntas. 

Observamos também que na concepção de infinito dos alunos que participaram das atividades 
predomina a ideia de infinito potencial. O infinito atual ou infinito em ato não lhes pareceu como um 
conceito intuitivo apesar de, aparentemente, não terem apresentado dificuldades em entendê-lo. 

Material para representar somas de cubos. Fonte: elaborado pelo autor 



 

Acreditamos que as dez atividades comentadas podem ser fonte de ideias para tratar de 
sequências e séries de modo a despertar o interesse dos alunos. Esperamos que este trabalho tenha 
repercussão em sala de aula ao fornecer material de fácil utilização e pelas discussões desenvolvidas. 

 
Próximos Passos 

 
Na ocasião do 2º Encontro do MPEM, a dissertação se encontrava praticamente concluída. 

Após a defesa, foram incorporadas as sugestões da banca que enriqueceram as reflexões e trouxeram 
diversas correções. 

 
Considerações finais 

 
Por vezes, um problema em sala de aula pode ser superado a partir de um ponto de vista 

favorável. Sendo a educação um fenômeno complexo em que diversos fatores interferem em seu 
resultado, esperamos que nossa dissertação3 contribua com ideias que sejam úteis ao professor de 
matemática. 
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