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Introdução

O professor, muitas vezes, vê-se dividido entre o paradigma tradicio-
nal3, enraizado na nossa estrutura, e o discurso educativo que apresenta ele-
mentos escolanovista emergentes das necessidades assumidas pela Ciência 
frente aos avanços sociotecnológicos. Repensar o fazer escolar, com vínculo 
na humanização do sujeito, implica pensar a prática educativa de maneira 
menos fragmentada (de modo disciplinar), garantindo a integração e a sig-
nifi cação dos saberes a partir da formação inicial do educando. Os ideários 
do movimento da escola nova, representado por Dewey (1979, p.139), já 
preconizavam essa relação: compreender é apreender a signifi cação... Apreen-
der a signifi cação de uma coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa 
em suas relações com outras coisas.  

A partir dessa concepção, os saberes escolares se compõem na interdepen-
dência entre as áreas estabelecidas e aos conhecimentos traduzidos pela socie-
dade. Sendo assim, os conteúdos abordados em sala de aula deverão ter como 
objetivo a busca da amplitude de signifi cação e a articulação dos saberes. 

 1 FIJ – Faculdades Integradas de Jaú. Docente do curso de Matemática e Pedagogia. Doutora 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência – Unesp/Faculdade de Ciên-
cias/campus de Bauru. E-mail: selma.manechine@gmail.com.

 2 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências/campus de Bauru. Do-
cente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência. E-mail: anacaldeira@f.unesp.br. 

 3 Paradigma tradicional é entendido como aquele em que o ensino é centrado no professor.
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Machado (2002) ressalta que a escola deve lançar desafi os à abertura ao 
diálogo entre diferentes saberes – científi co, social e escolar. Para tanto, a 
apreensão e análise de diversas linguagens, de tecnologia e de inúmeras re-
fl exões de ordem histórica são metas relacionadas à construção do conheci-
mento no processo escolar nesse início de século. 

Dentre os conceitos matemáticos analisados na pesquisa, pautamo-nos 
nesse trabalho em expor a investigação gerada sobre a forma de representar 
o espaço estudado (canteiro de plantas) com 32 alunos do 4o ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública. 

Os signo-pensamentos gerados pelos participantes durante o desenvol-
vimento das ações didático-metodológicas sobre a compreensão do espaço 
investigado e sua representação foram foco de análise e refl exão para melhor 
signifi cação dos fenômenos naturais envolvidos. 

As atividades envolvendo os conceitos matemáticos como noção de es-
cala, fronteira, localização, medida e fi guras geométricas foram construídas 
integrando a disciplina de Ciências Naturais com cunho interdisciplinar. O 
uso de contexto experimental (canteiro de plantas) como elemento media-
dor possibilitou diagnosticar desde as primeiras percepções sobre o fenô-
meno investigado até a sua máxima representação interpretativa/signifi ca-
tiva das ações de ensino e aprendizagem dos partícipes. 

Procuramos, por meio da teoria semiótica de Sanderes Charles Peirce 
(1839-1914) e de sua fi losofi a pragmática, fundamentos metodológicos e 
analíticos das relações simbólicas geradas pelos alunos no processo de signi-
fi cação e ressignifi cação do espaço estudado. Peirce, em seus estudos sobre a 
lógica (semiótica), coloca a Matemática como uma ciência que procura cons-
tituir seus conhecimentos de maneira que os objetos de estudo sejam as pró-
prias relações de ideias que os fundamentam. Nesse aspecto, a relação com a 
experiência é subjacente à construção do conhecimento científi co da Mate-
mática, que se justifi ca pelos próprios objetos de investigação. Um segundo 
aspecto dessa ciência se concretiza com a apreensão de seus objetos (conheci-
mentos) pela e na sociedade. São esses objetivos que os saberes matemáticos 
efetivam como pensamentos historicamente elaborados e experienciáveis.

O compromisso do processo de elaboração de conhecimento, na teoria 
peirceana, fi rma-se na produção de relações que permitem ao indivíduo, 
em cada experiência com o fenômeno estudado, produzir signifi cados, de 
maneira que as signifi cações estabelecidas vão se tornando cada vez mais 
próximas do fenômeno a ser conhecido, gerando hábitos de conduta. Nesse 
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sentido, o caráter formativo do aluno passa pela capacidade de uma elabo-
ração dinâmica do conhecimento. 

Por essa razão ele sustenta:

A signifi cação de um símbolo consiste em como ele pode levar-nos à ação, é 
evidente que esse, como não pode referir-se à descrição de movimentos mecâ-
nicos causados pelos símbolos, mas deve procurar referir uma descrição da ação 
que tem este ou aquele fi m (C.P. 5, 135).4

Nesse enfoque, as ações desenvolvidas objetivarão:

a) pesquisar ações didático-metodologias para o ensino e aprendizagem 
referentes aos conceitos e habilidades de medidas e noção espacial, ten-
do como preocupação o envolvimento do educando com a realidade;

b) investigar quais as contribuições das linguagens matemáticas, à me-
dida que elas são relacionadas com o desenvolvimento e apreensão 
de conceitos científi cos de Ciências Naturais a partir de um contexto 
experimental;

c) desenvolver ações didático-metodológicas para o ensino de Matemá-
tica integrando diferentes componentes curriculares.

Tomamos como conhecimentos determinantes para o desenvolvimento 
do trabalho os conceitos matemáticos relacionados à: (a) medida de compri-
mento (m, dm e cm); (b) noção de espaço (fronteira e formas geométricas); 
(c) localização e aferição do espaço; (d) representação e interpretação pictó-
rica do espaço investigado a partir de uma escala predeterminada. 

Esses saberes foram apreendidos e utilizados pelos alunos para a com-
preensão dos conceitos de competição e coexistência de seres vivos perti-
nentes à área de Ciências Naturais. 

O papel da experiência no processo investigativo

A experiência na qualidade de buscar relações entre os diversos saberes 
teve o papel investigativo de associar-se às ideias (atos refl exivos) anteriores 
e, por consequência, promover signifi cações decorrentes de análises e pre-
visões, gerando novos signos (interpretantes). 

 4 C.P. refere-se aos Collected Papers of Charles S. Peirce. 
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Na pedagogia de Dewey (1979), a educação é parte integrante da vida 
social. Desse modo, a educação torna-se uma contínua reconstrução de expe-
riência. O conceito de experiência, na concepção deweyana, não se limita a 
relações humanas. Experiência, para Dewey, não é algo estático como um 
desenvolvimento de receita laboratorial no sentido agente-reagente; é uma 
forma de interação com o meio, em que o agente se identifi ca com o meio. 
Atingindo-o, é também atingido. Assim, por intermédio das experiências e 
da refl exão sobre o experienciado, o aluno pode perceber o sentido da apreen-
são dos conhecimentos escolares e suas implicações no meio, e não apenas 
imprimi-los por meio de treino desvinculado de seu signifi cado de vida. Isso 
envolve a questão de “como” e “para que se aprende o que se apreende”. 

Machado (2002) põe em evidência que, quando conhecemos algo, da-
mos signifi cados a ele. Segundo o autor, o conhecer pode ser ampliado em 
um contexto de “ir além”. Quando o conhecimento aprendido não se limita 
a atos isolados, apresenta-se envolvido em “feixes de relações”, dando ao 
conhecedor oportunidades às novas experiências.

Para Peirce, o objeto em estudo tem caráter originariamente fenomêni-
co, e devemos partir da observação a que ele denomina “abstração” a fi m 
de chegarmos a afi rmações falíveis, as quais uma inteligência é capaz de 
aprender por meio da experiência. O valor da experiência em sua teoria tem 
valor primordial, porque é por meio dela que mudamos as crenças (ideias) a 
fi m de criamos novos hábitos. 

Entendemos, ainda, ser necessária a valorização da criatividade do alu-
no. Este deve buscar um processo de organização controlada para proceder 
a uma revisão crítica da experiência e dos procedimentos verifi cáveis com 
o objetivo de preparar o pensamento para enfrentar problemas e projetar 
soluções operativas. Assim, devemos atentar para a falta de ações experien-
ciadas pelos alunos na escola e, consequentemente, a falta do pensar desses 
alunos a partir de atividades que os obriguem a se debruçar sobre as situa-
ções confl itantes de maneira investigativa 

A Filosofi a Pragmática de Peirce

A estrutura do pragmatismo de Peirce é comparada à construção de uma 
casa, processo durante o qual o engenheiro considera passo a passo todas as 
circunstâncias e propriedades dos materiais a serem empregados. Seu méto-
do tem como objetivo determinar o signifi cado real de qualquer conceito, pa-
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lavra ou proposição. Por signifi cado, compreende a ideia que se atribui a algo 
por meio de afi rmações. E real, o estado da coisa em que se acredita em oca-
sião última. Assim, a ideia formada sobre o real pode ser “qualidade de sen-
timento, um fato ou um signo” (Peirce, 2003, p.194). “O signifi cado último, 
de todo o signo, consiste, predominantemente, numa ideia de sentimento ou 
predominantemente numa ideia de atuar e ser atuado” (CP.3,491).

Diante do real, em um processo de atuar e de ser atuado por ele, acontece 
a formação de ideias que, por meio de um estado de vontade, faz-nos expe-
rimentar certas percepções, acarretando experiências, denominadas por ele 
de consequências práticas (Peirce, 2003). 

A fi m de determinar o signifi cado de uma concepção intelectual, dever-se-ia 
considerar quais consequências práticas poderiam concebivelmente resultar, 
necessariamente, da verdade dessa concepção; e a soma destas consequências 
constituirá todo o signifi cado da concepção (Peirce, 2003, p.195).

Em decorrência disso, o signifi cado se constitui a partir de um processo 
coletivo de ações, pois o signifi cado último não se defi ne em uma ideia, mas 
em consequências de ações. Desse modo, o conhecimento científi co, para 
Peirce, não é como conhecimento acumulado, mas um modo peculiar de 
ação de conduta.

Nesse processo, o signifi cado estabelecido das ações de conhecer “não 
consiste em experimento, mas sim em fenômenos experimentais”. Como fe-
nômeno, defi ne a ação do experimentalista de acordo com certas diretrizes que 
ele organiza em sua mente. Desse modo, “os resultados experimentais são os 
únicos resultados capazes de afetar a conduta humana” (Peirce, 2003, p.195).

No pragmatismo peirceano, os conceitos se ampliam para categorias 
mais gerais dos símbolos, pois por meio de condutas humanas, o signifi -
cado se estabelece, e não apenas por uma ideia que o signo evoca na mente 
(Peirce, 1972, p.18). Em sua teoria sígnica, destaca que o conhecimento se 
faz mediante signos e no decorrer da experiência. Para ele, signo é algo que 
representa algo para alguém, sob algum prisma (Peirce, 2003, p.48).

Na fi losofi a peirceana, a semiótica se ocupa do universo das representa-
ções, ou seja, das relações de inteligibilidade do homem com o mundo e com ele 
mesmo, elaborando ações interpretativas. Desse modo, não podemos pensar 
sem signos (Peirce, 1994, p.47). Nesse sentido, o pragmatismo evidencia re-
lações entre o experimentador/experimento em uma constituição contínua. 
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No pragmatismo, temos que o signifi cado de algo depende do quando 
e do como, e isso nos leva ao propósito de ação, a caminhos de estágios de 
ação mental. Peirce defi niu esses estágios em três inferências de raciocínio: 
abdução, indução e dedução. Esse estudo se insere no interior da semióti-
ca, na apresentação de argumentos como um desdobramento da classe dos 
signos de terceiridade. 

Abdução constituída como a forma mais fraca de uma argumentação 
é, contudo, aquela que propicia ideias novas em função das coisas reais. 
Para Peirce, a abdução é um “método de se formar uma predição geral” 
(CP,2,270), mesmo que isso não garanta que decorra do processo a veraci-
dade sobre o fenômeno (Peirce, 2003)

 A inferência indutiva é a forma mais elaborada de um argumento que 
procede da abdução, porém ainda de consistência fraca, que não garante 
um sentido científi co e sendo apenas um patamar para experiências futuras. 
Temos na indução uma efetiva ligação com a abdução, pois o partir de um 
estado de indiferença redigido pela vontade, desencadeia ações de observa-
ções sobre o experimento em uma situação de predefi nição de seus traços, 
construindo assim futuras determinações. Quanto ao raciocínio dedutivo, 
apresenta-o como um argumento que representa fatos nas premissas. Essa 
perspectiva nos faz pensar em uma metodologia que coloque em evidência 
uma proposta de ensino e aprendizagem a fi m de propiciar a elaboração de 
inferências hipotéticas e sua refl exão em busca de mudança de hábito de 
conduta para o ensino de Matemática. Assim, que possibilite o desencadea-
mento dos três raciocínios (abdução, indução e dedução) e não seja apenas 
meio de apresentação de fatos (indução/dedução) em busca de estruturas 
abstratas dedutivas. 

Nessas condições, o trabalho dessa ciência se constituiria de relações de 
ensino e aprendizagem que buscassem a potencialidade de ensino a partir 
de práticas investigativas dos conhecimentos científi cos por meio das ma-
nifestações de situações de aprendizagem. 

Conceito de espaço

Apesar de as experiências quanto à noção espacial já fazerem parte do 
mundo do educando, nem sempre, no contexto escolar, aquelas são compre-
endidas por ele. Podemos identifi car nas práticas escolares de muitos profes-
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sores a apropriação, com o intuito de contextualizar os conhecimentos, de ma-
teriais didáticos tais como: fi lme, jogo, computador, objeto etc. Desse modo, 
os educadores buscam aproximar o educando das representações fi gurati-
vas simbólicas do mundo real utilizando modelos e objetos que funcionam 
como meio apresentativo/demonstrativo dos conceitos a serem estudados. 

Pais (2000), analisando a infl uência do movimento da escola nova, con-
cebe o aprender fazendo, princípio implícito nessa tendência pedagógica, 
e nos lembra, em relação ao uso de material didático, que esse princípio 
foi compreendido pelos educadores como manipulação de objetos. Muitos 
educadores, entretanto, deixam de considerar a necessária relação entre ex-
periência e refl exão que deve existir entre o fazer e o aprender fazer refl exi-
vamente. Na teoria semiótica peirceana, isso é essencial, sem o qual o signo 
interpretante lógico não será alcançado.

Duhalde e Cuberes (1998, p.62), apoiados nessa concepção, discutem 
a importância da observação e da refl exão na construção do conhecimento. 
Alertam que a experiência por si só não tem sentido, a menos que seja prece-
dida de uma observação ativa e seja acompanhada por uma refl exão posterior. 
Em estudo sobre o campo espacial, Piaget (1973), em sua teoria, afi rma que 
o meio é indissociável do sujeito na compreensão das percepções. Podemos 
afi rmar, segundo a teoria piagetiana, que os alunos de 3as séries, crianças 
com idades entre 9 a 11 anos, encontram-se na lógica pré-operatória, em 
que as relações entre os objetos são partes integrantes do processo de apren-
dizagem. Por conseguinte, quanto mais relações tiverem com o contexto 
estudado, mais os fenômenos serão percebidos e apreendidos no defronto 
com esse todo. Essa concepção também é reafi rmada por Peirce, uma vez 
que, para ele, pensamento é ação. 

A partir dessas considerações, podemos inferir que a compreensão das 
relações espaciais deve ser desenvolvida não por “fatos” de dados, mas ini-
ciada por experiências perceptivas apresentadas às crianças de 1as séries, de 
maneira que possibilitem maior contato possível com o espaço a ser estu-
dado. A partir da apresentação das superfícies, deve-se propiciar relações 
concretas entre as fronteiras e o espaço limitado por elas. 

Partindo, inicialmente, de processos experimentais, o ambiente espacial 
pode adquirir signifi cados mais amplos, e no desenvolvimento das impres-
sões sobre o real, as relações matemáticas podem ser vivenciadas e articula-
das pelo educando em via de construir proposições e generalizações geomé-
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tricas. Segundo Peirce, esse processo de conhecer busca alcançar pela mente 
que interpreta a máxima signifi cação tendendo a signos em terceiridade.

Entendemos, desse modo, que os conhecimentos oriundos do espaço vi-
venciado pelo aluno passam a se organizar em espaço percebido, que surge 
com o estabelecimento de relações com os elementos experienciados, crian-
do possibilidades de representações e futuras generalizações, como é o caso 
das fi guras geométricas, mapas, plantas, gráfi cos, diagramas etc. Esse cons-
truir, na teoria peirceana, é denominado semiose, não é estanque, e pode ser 
notado a todo instante do conhecer.

Parece-nos natural pensar que, no decorrer das séries do Ensino Funda-
mental, as diferentes abordagens da geometria devam se relacionar para a 
compreensão do fenômeno, de maneira que a percepção, relação e constru-
ção de propriedades estejam presentes nesse processo. 

Fainguelernt (1999, p.53) enfatiza a representação geometria a partir da 
visualização e faz referência ao desenho como uma estratégia de fundamen-
tal importância para o pensamento espacial. Para ela, a visualização con-
siste na habilidade de perceber, representar, transformar, descobrir, gerar, 
comunicar, documentar e refl etir sobre as informações visuais.

A teoria peirceana determina que o símbolo, gerado pelo processo de 
semiose, está conectado na força da ideia da mente-que-usa-o-símbolo, sem 
isso a ligação com o Objeto não existiria (Peirce, 1972, p.26). Nesse aspec-
to, os símbolos matemáticos (signos lógicos) representados em forma pic-
tórica perfazem as habilidades apresentadas por Fainguelernt, pois estão 
interligadas à ação da mente que usa-o-símbolo para a formação de novas 
generalizações. 

Do ponto de vista da semiótica peirceana, as interpretações de sensa-
ções são descritas pela percepção à medida que o aluno entra em contato, de 
maneira ativa, com o objeto em estudo. Nos momentos de atividades inter-
relacionais, podemos vincular a apresentação/representação do fenômeno 
ao processo de decodifi cação a partir da visualização. E à medida que a ação 
experimental sobre o objeto é antecedida pela volição, ela permite a cons-
tituição de novas condições para a geração de imagens simbólicas (signos 
simbólicos). Estas vão se estruturando pelas e nas representações verbais 
ou não verbais em outros novos signos e/ou novas sistematizações, que, por 
sua vez, podem possibilitar inovadoras formas de representações do fenô-
meno (semiose). 
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Silveira (2002) trata esse contínuo movimento de construção simbólica, 
por meio da semiótica peirceana, como uma ciência lógica da conduta. Para 
o autor, cabe à semiótica

representar o objeto como objeto de volição e o meio pelo qual racionalmente 
alcançá-lo. Desse modo, é precedida não só pela representação categorial da ex-
periência, como pela representação da admirabilidade com que se apresentam 
os fenômenos e pela volição do fenômeno como objeto de conduta (Silveira, 
2002, p.46). 

Os primeiros contatos com o objeto ou fenômeno a ser estudado não 
se iniciam com representações de experiências, pois a representação já é a 
evocação que o aluno emite a partir das percepções apreendidas pela volição 
expressa no contato com o fenômeno quando esse é apresentado. A repre-
sentação é alcançada com base nas relações elaboradas, que podem ser ex-
ternalizadas em diferentes linguagens sígnicas. Nessa perspectiva, traçada 
por Silveira (2002) e elucidada por nós à luz do processo de ensino e apren-
dizagem, o professor deve apresentar aos alunos situações previamente or-
ganizadas e refl etidas que estimulem a aplicabilidade de habilidades per-
ceptivas e de atitudes de admirabilidade referentes ao contexto estudado, 
possibilitando momentos para os alunos construírem suas próprias relações 
e sucessivamente os conceitos delas decorrentes.

Acreditamos que o uso de desenho para a manifestação das observações 
das crianças das primeiras séries do Ensino Fundamental seja viável como 
parte do processo comunicativo de apresentação/representação do fenôme-
no enfocado.

Metodologia e desenvolvimento da pesquisa

A metodologia da pesquisa foi fundamentada nos princípios básicos do 
referencial da semiótica peirceana quanto à relação do signo com o obje-
to dinâmico e quanto à produção de signos-pensamento obtidos durante o 
processo de construção de signifi cados. 

O processo investigativo dos signos matemáticos apreendidos pelos 
alunos estruturou por meio da análise e refl exão dos conceitos, que emer-
giram das situações-problema desencadeadas dos processos experienciais 
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por meio de canteiros de plantas (Canteiro I e II) utilizados no estudo do 
espaço e compreensão do fenômeno natural – competição e coexistência de 
seres vivos. O estudo vigente foi balizado pelo desenvolvimento dos con-
ceitos matemáticos e habilidades referentes ao espaço e formas: a) noção de 
espaço: fronteira, formas geométricas; b) localização e aferição de espaços.

Desde os primeiros encontros, os alunos se mostraram solícitos em re-
lação ao trabalho a ser desenvolvido. Buscamos interagir, de forma plena, 
com o coletivo instituído, para garantir a identifi cação necessária e fundan-
te. A partir desse contexto, procuramos observar, entender, analisar e res-
signifi car o objeto de estudo. Flick (2004) caracteriza a investigação como 
qualitativa, na medida em que se converte em um processo contínuo de 
construção de versões da realidade. 

Apresentamos como níveis investigativos (para análise do conjunto das 
relações fenomênicas observadas nas ações didáticas desenvolvidas) a tríade 
Sentir-Perceber/Relacionar/Conceituar. Procuramos, por meio das cate-
gorias e diagramas, contextualizar o estudo com o fundamento da semióti-
ca. Entendemos as relações Sentir-Perceber/Relacionar como propulsoras 
de interpretantes emocionais expressos por interpretantes lógicos no mo-
mento em que uma mente interpretadora confronta sentimentos provoca-
dos pela primeiridade proposta por Peirce à realidade circundante. Trata-se 
de um confronto com dados experienciais que levam à ação, qualquer que 
seja essa, conforme demonstraremos a seguir.

A correlação entre os três elementos Sentir-Perceber/Relacionar/Con-
ceituar tem consigo a essência da concepção da semiótica peirceana no que 
se refere às categorias universais do pensamento (primeiridade, secundida-
de e terceiridade). 

Da relação desenvolvida pelo correlato Signo, Representante e Interpre-
tante, temos semioticamente, no nível Sentir/Perceber, o objeto dinâmico 
sendo apreendido por meio da observação, gerando como elemento primei-
ro e singular o Sentir. Confi gurando-se a partir de “rede-de-percepções”, 
apontam informações sobre o objeto investigado (Perceber/Relacionar). 
O nível conceituar decorrente dessa série interpretativa constitui o inter-
pretante de maior signifi cado para o objeto, deste modo, do signifi cado do 
signo.

As inferências perceptivas produzidas (primeiridade) estabelecem for-
mas de relações com o objeto dinâmico, chegando a possíveis formulações 



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA II 155

sígnicas no nível Relacionar, prevalecendo a geração de signos em secundi-
dade. Quando os signos produzidos a partir das relações indiciais com o ob-
jeto constituírem um signo complexo – que represente o fenômeno em to-
das as suas dimensões, pelo menos em relação àquele momento da pesquisa 
–, podemos considerá-lo em nível de terceiridade (geração de interpretantes 
lógicos tendendo à simbolização), que deverá engendrar um conceito, ou 
signo genuíno. Caso o signo não possa ser elaborado genuinamente, a efeti-
va representação do objeto em estudo produzirá um signo degenerado, ou 
em nível de interpretantes de menor signifi cado. 

Para Peirce (1972), os elementos de todo conceito inserem-se no campo 
lógico do pensamento por meio da percepção, e este se projeta pela ação. 
Nesse sentido, a tríade Sentir-Perceber/Relacionar/Conceituar perpassa o 
caminho da construção do conhecimento e, consequentemente, do próprio 
processo investigativo.

No nível Sentir/Perceber, situamos ações de confronto relacionadas ao 
contexto experiencial concreto advindo dos contatos que foram propostos 
com os canteiros de plantas, canteiros esses utilizados no decorrer do estudo 
do espaço, das formas e do acompanhamento do crescimento das mudas 
existentes e plantadas. 

Nesse sentido, o exercício de observação de um ambiente natural pode 
oferecer múltiplas possibilidades de interação com formas, cores, espes-
suras, texturas, quantidade, altura, propiciando, por meio de situações de 
aprendizagem, estímulos de outros órgãos do sentido além do auditivo e do 
visual para o desenvolvimento de conhecimentos científi cos. Afi rma Cal-
deira (2004) que o ambiente natural deve ser o ponto de partida e de chega-
da do processo investigativo.

No segundo nível, temos o P-S/Relacionar – um conjunto de ações di-
dáticas tendo como objetivo fazer do aluno um articulador de possibilidades 
ao decodifi car signos matemáticos, utilizando-os para elaborar e reelaborar 
as suas próprias concepções sobre os problemas decorrentes das atividades 
experienciais sobre o fenômeno estudado. As habilidades discentes a serem 
desenvolvidas no nível de relacionar estão essencialmente ligadas ao nível 
Sentir-Perceber, e geram interpretante tendendo à simbolização em nível 
de secundidade. Em Peirce, as relações se constituem no processo de semio-
se, de maneira que, nas categorias universais da formação do pensamento, a 
secundidade é por ele defi nida como o confronto, estado de esforço da men-
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te que, por meio de percepções, estabelece relações sígnicas que indicam o 
objeto estudado. 

O nível S-P/R/Conceituar, defi nimos como um conjunto de ações em 
que o aluno, familiarizado com a atividade proposta, consegue organizar as 
informações pertinentes exploradas durante o processo de ensino e apren-
dizagem. As expressões do aluno nessa etapa devem explicar de forma coe-
rente e conclusiva a situação estudada e serão categorizadas como interpre-
tantes lógicos tendendo à terceiridade. Entendemos como forma coerente e 
conclusiva os resultados de compreensão representados na etapa de conhe-
cimento analisado, e como conhecimento fi nal/lógico, a conceitualização 
de algo que deve propiciar uma apreensão de signifi cados (interpretantes), 
considerando-os sempre um procedimento do devir que deve proporcio-
nar um hábito ou uma mudança de conduta decorrente da formação desse 
hábito. 

Análise semiótica dos espaços estudados 

Os alunos iniciariam um projeto de estudos com atividades referentes a 
um canteiro de plantas (Canteiro I). Eles tiveram que observar e, ao mesmo 
tempo, emitir as opiniões que quisessem. O canteiro era um espaço trian-
gular de dimensões de 3m x 3m x 4,5m localizado perto da horta escolar. 
Tratava-se de um espaço desocupado. Nele, cresciam, sem nenhum contro-
le, comigo-ninguém-pode, alecrim, boldo, erva-cidreira, roseiras e outras 
espécies variadas distribuídas em diferentes extratos. Uma pequena cerca 
de bambu limitava o maior lado do canteiro, separando as plantas penden-
tes do caminho que dava acesso à horta. Um outro lado de 3m se localizava 
entre uma parede com uma janela, a da biblioteca da escola, e um corre-
dor. O outro, de mesma medida, situava-se entre um corredor e a parede do 
fundo dos banheiros das crianças. Um portão interno isolava o canteiro e a 
horta do acesso diário das crianças. 

Foi nesse espaço que as pesquisadoras buscaram o desenvolvimento das 
atividades, integrando o processo de ensino e aprendizagem da disciplina 
de Matemática com a disciplina de Ciências Naturais, no sentido de anali-
sar, com 32 crianças de 3a série, o conceito de competição e coexistência en-
tre os seres vivos. Para isso, foi necessário o envolvimento das crianças com 
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o canteiro, de maneira experimental, por meio de uma sequência de proce-
dimentos didáticos que envolvessem os seguintes elementos: a) identifi car 
as plantas; b) relacionar os espaços entre elas; c) verifi car se os elementos 
essenciais à sobrevivência eram disponíveis igualmente. 

Para a construção dessas atividades, eram imprescindíveis os conceitos 
matemáticos relativos a: a) representação do espaço; b) medidas de com-
primento para aferição das espécies e do espaço; c) construção e leitura em 
tabelas dos dados coletados durante as experiências; d) identifi car a noção 
de escala e sua importância na representação do espaço.

Primeira observação/representação do Canteiro I

Iniciamos com uma visita ao canteiro de plantas. Nessa etapa, foram 
apresentadas as questões: 

a) O que vocês sentem ao observar esse canteiro?; b) Vocês consideram que 
existem muitas plantas no canteiro?; c) Com tantas plantas presentes, será que 
uma planta atrapalha o desenvolvimento da outra? 

As várias hipóteses estavam sendo categorizadas para abordagem dos 
conceitos de Ciências Naturais. Ao analisarmos as concepções dos alunos, 
deparamo-nos com conceitos matemáticos implícitos quanto à comparação 
de diferentes grandezas (comprimento, quantidade) e a relação de espaço 
entre as mudas. Seguem as ideias emitidas sobre as questões levantadas e as 
observações registradas:

As grandes ocupam os lugares das pequenas e atrapalham uma a outra. (A25)
Tem muita planta. Uma não ocupa o lugar da outra.(A4)

As crianças retornaram para a sala e projetaram em desenho as percep-
ções sobre o canteiro de planta I. Por meio dessa atividade pictórica, pude-
mos verifi car que os alunos representaram detalhes das folhas e fl ores. 

Analisando o formato do canteiro desenhado pelos alunos, pudemos 
observar que a maioria representou o canteiro de forma linear, sem deli-
mitação de fronteiras; outros o representaram como uma região fechada, 
mas com formato irregular qualquer. E apenas um aluno representou-o de 
forma triangular. 
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Quanto ao conceito de fronteira: um aluno relacionou as circunvizi-
nhanças; dez alunos representaram a cerca de bambu, e os demais (20 alu-
nos) não identifi caram as fronteiras. Os diferentes extratos entre as plantas 
foram observados e relacionados por 16 alunos, e os demais desenharam as 
plantas em um só extrato.

Analisando semioticamente as representações do canteiro com um 
formato regional qualquer, podemos apontar relações indiciais em nível 
Sentir-Pereceber/Relacionar na representação do espaço e dos demais ele-
mentos existentes, nesse local, expressas nos desenhos elaborados por esses 
alunos, como, por exemplo, substratos de plantas e caramujos, que apon-
tam o fenômeno, oferecendo algumas informações sobre o local observado. 
A aluna (A7) expõe, por meio do desenho, uma melhor representação do 
canteiro. Esboça uma compreensão mais detalhada do espaço estudado por 
meio dos conceitos: formato triangular defi nido, fronteiras localizadas e 
plantas desenhadas em diferentes extratos. Consequentemente, essa aluna 
demonstrou, por meio do registro pictórico, tendências de simbolização do 
objeto, as quais categorizamos como interpretante lógico em nível concei-
tual (S-P/R/C). Segue a ilustração para melhor compreensão da análise.

      

Figura 1: Percepção do Canteiro I (23).



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA II 159

Figura 2: Percepção do Canteiro I (A7).

A representação do canteiro em forma de desenho possibilitou-nos a 
compreensão de como os alunos identifi caram os aspectos do local expe-
rienciado, gerando interpretantes tendendo à simbolização por meio dos 
signos percebidos/relacionados. Segundo Peirce (1989), quanto maior 
atenção dada ao fenômeno, maior conexão e mais precisa será a sequência 
lógica do pensamento. Para ele, a apresentação do fenômeno diversas vezes, 
em diferentes ocasiões, faz com que a atenção seja despertada. Salienta que 
a atenção pode relembrar um pensamento e, consequentemente, ligá-lo a 
outro. A ligação da atenção e abstração favorece a formação do hábito de 
conduta.
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Assim, as dimensões das espécies das plantas, o formato do canteiro e 
suas circunvizinhanças foram alguns dos conceitos matemáticos que os alu-
nos ressignifi caram por meio dessa atividade didática não verbal.

A fi m de possibilitar sequências de percepções no canteiro, para que os 
alunos pudessem expressar novas percepções sobre o fenômeno, foram de-
senvolvidos alguns conceitos e habilidades matemáticas, que estavam sub-
jacentes e deveriam ser trabalhados: a) identifi car o formato do canteiro e 
das plantas; b) observar a área do canteiro com as suas plantas; c) relacionar 
o espaço entre as mudas no canteiro; d) determinar as fronteiras do can-
teiro; e) ler e escrever medidas de comprimento (m, dm e cm) comparan-
do as mudas desde o seu estágio de germinação, crescimento e muda fi nal; 
f) comparar os diferentes extratos das plantas do canteiro; g) saber anotar as 
aferições das mudas em tabelas de dupla entrada; h) interpretar os dados de 
crescimento das mudas dispostos em tabelas; i) compreender a importância 
do fator escalar para representação de objetos (espaços, plantas etc).

Segunda observação/representação do Canteiro I 

O canteiro foi demarcado com barbante e estaca para que cada grupo 
recebesse um espaço para o plantio e garantisse a observação e aferição das 
mudas. Cada grupo escolheu um “território”, que foi demarcado por uma 
bandeira numerada. A cada um dos grupos foram fornecidas dez semen-
tes de feijão, de maneira que cinco delas deveriam ser plantadas em covas 
(com 2 cm de profundidade), em locais escolhidos pelos alunos. Outras cin-
co mudas deveriam ser “jogadas” entre as plantas existentes nessa região. 
Receberam também plaquetas numeradas, de um a dez, para localizar cada 
semente jogada e plantada. Após cinco meses de observação e controle das 
mudas, os alunos foram convidados a representar novamente o Canteiro I e 
seus impactos em desenho. 

Nessa atividade (segunda percepção), os alunos se preocuparam em li-
mitar a área observada representando-a em formato triangular, produzindo 
interpretante lógico em nível S-P/R/Conceitual. Notamos também que 
houve melhor percepção discente sobre o contexto analisado em se tra-
tando das circunvizinhanças. Na primeira observação, tivemos uma alu-
na preocupada em relacionar o espaço com suas circunvizinhanças e, nesse 
momento, cinco alunos escreveram todas as fronteiras referentes ao espaço 
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observado, e sete outros localizaram a maior fronteira (o corredor) que dava 
acesso à horta. Quanto ao aspecto localização, como o canteiro havia sido 
subdividido em regiões, deparamo-nos com quatorze alunos que se preocu-
param em representar as bandeiras que demarcavam as regiões escolhidas, 
e quinze alunos desenharam seus canteiros dividindo-o em regiões com 
segmentos de retas, localizando alguns feijões com bandeiras numeradas. 
As atividades de aferições dos comprimentos das mudas, no decorrer das 
semanas, poderiam ser uma das causas que levaram a maioria dos alunos 
a representar as plantas em diferentes extratos (23 alunos); sendo que, na 
primeira percepção, apenas oito alunos tinham atentado para esse conceito. 
Segue o desenho para ilustrar a análise apresentada.

Figura 3: Representação pictórica do Canteiro 1 (A-4).

Observação/representação do Canteiro II

Um novo espaço, tendo o mesmo formato e mesma área, foi seleciona-
do e demarcado como Canteiro II. Escolhemos essa área por conter uma 
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árvore de aproximadamente 17,3 m de altura e bem copada que impedia 
a luz do sol de atingir o solo, de maneira que ao seu redor poucas espécies 
conseguiam coexistir. 

De posse de instrumentos de medida (fi ta métrica e régua), os alunos fo-
ram convidados a medir o contorno do canteiro, identifi car as plantas exis-
tentes e aferir a altura de cada muda observada. Durante as ações propostas, 
os alunos emitiam interpretantes sobre a nova região observada:

A15 – É um triângulo. 
A9 – Igual ao outro nosso, mas tem pouca planta. 

No decorrer da aferição dos lados do Canteiro II, os alunos, usando a fi ta 
métrica, discutiam com colegas as difi culdades encontradas para resolver a 
situação proposta. 

A 26 – Vich! Deu mais grande! Precisa de mais uma fi ta. [o lado do ter-
reno aferido era maior que o comprimento da fi ta]. (A32) É só marcar onde 
ela parou e depois somar 150 cm. [solução proposta pelo aluno 32 diante da 
difi culdade apontada pelo colega].

Podemos perceber que a rede de relações sobre os conceitos estudados 
vai sendo confi gurada tanto em amplitude como em profundidade em de-
corrência das ideias geradas. As observações e informações sobre o novo 
espaço (Canteiro II) se entrelaçam com os conhecimentos preexistentes 
experienciados no Canteiro I. Desse modo, os interpretantes gerados sus-
tentam a comparação conceitual entre as áreas quanto ao formato, medidas, 
quantidade de espécies existentes e seus aspectos.

A preocupação em desenhar a árvore foi unânime, porém, ao ten-
tar representar o canteiro e a árvore em perspectiva, mostraram difi cul-
dade. O conceito escalar também foi apontado nesse processo. Assim 
questionaram:

A16 – Eu não consigo colocar a árvore dentro do meu canteiro. Não consigo 
colocar [desenhar] as linhas.

A11 – Dona, como eu vou colocar 4m na folha e a árvore?

O desenho (fi g. 4) a seguir ilustra as observações descritas acima.
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Figura 4: Representação pictórica do Canteiro II (A-15).

Analisando os desenhos dos alunos referentes ao Canteiro II, verifi ca-
mos que todos eles construíram interpretantes tendendo à simbolização, 
em nível S-P/R/Conceituar. Preocuparam-se em representar os diferentes 
extratos das plantas observadas. A maioria dos alunos, apesar de expor suas 
difi culdades para representar o tamanho da árvore existente nesse espaço, 
conseguiu desenhá-la extrapolando a área delimitada do canteiro. As cir-
cunvizinhanças geraram outros conceitos que foram apontados pelos parti-
cipantes em suas representações. O formato triangular do canteiro foi dese-
nhado pela maioria. A preocupação em localizar a presença do sol no espaço 
do canteiro, mostrando a falta do sol na área delimitada para o Canteiro II, 
foi outro detalhe observado e analisado, como também grande quantidade 
de folhas secas, sementes no chão, mudas de plantas desenhadas entre as 
raízes da árvore, estacas (que fi rmavam a demarcação do canteiro) e outros 
seres vivos, além das plantas, foram representados.

O quadro 1 esboça a análise semiótica das representações dos alunos en-
tre os dois espaços (Canteiros I e II).
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Quadro 1

Conceitos 
geométricos

Espaço

Representação pictórica dos Canteiros I e II 
pelos alunos

Representação da 
análise semióticaCANT. I 

1a observação
 (21/05/04)

CANT. I 
2a 

Observação
(30/07/04)

CANT. II
1a Observação

 (7/10/04)

Representar 
o espaço do 
canteiro de 
forma linear 
sem limitar as 
fronteiras.

3 – 17 – 15 – 8 
– 27 – 6 – 4 – 16 – 
10 – 25 – 13 – 23 
– 12 – 26 – 29 – 
9 14 – 22 – 11 – 
28 – 5 – 21 e 31

25 – 16 – 10 – 
21 – 22 – 23 – 8 
– 9 –15 – 23 – 2 
– 28 – 24 – 25 
e 26 

10 – 31 – 9 – 26

 
S-Perceber/
Relacionar
Int. tendendo à 
secundidade.

Representar 
o espaço do 
canteiro como 
uma região 
fechada em 
qualquer 
formato. 

24 – 19 – 18 17 – 1 – 23 – 27 
– 25 – 21 – 24

S-P/Relacionar
Int. tendendo à 
secundidade. 

Desenharam 
o espaço do 
canteiro com 
formato correto 
(triangular).

7 20 – 18 – 5 – 3 
– 31 – 4 – 27 – 
6 – 17

7 – 8 – 19 – 15 
– 5 – 18 – 6 – 3 
– 32 – 12 – 28 
– 11 – 16 – 33 – 
4 – 14 – 13 – 2 
– 22 – 20

S-P/R/Conceituar 
Int. lógico 
tendendo à 
simbolização.

Representar a 
região escolhida 
delimitando-a.

5 – 11 – 12 – 17 
– 19 – 7 – 14 – 
13 – 30 

todos

S-P/R/Conceituar 
Int. lógico 
tendendo à 
simbolização.

Conclusão

As ações de medir as espécies de plantas e comparar os espaços (Can-
teiros I e II) apresentados em formato triangular e em regiões quadriláte-
ras (divisões do Canteiro I) possibilitaram o envolvimento dos alunos com 
essas formas. Consequentemente, as superfícies estudadas estimularam 
situações-problema pertinentes à localização, confrontos entre as áreas ob-
servadas e percepção de suas circunvizinhanças (fronteiras). Nas argumen-
tações afi rmadas durante as observações das regiões e nas suas represen-
tações pictóricas, pudemos verifi car a familiaridade constituída com esses 
conceitos. Outro aspecto salientado é relativo às ações didáticas envolvendo 
a passagem das observações “reais” do Canteiro I e suas regiões para a ob-
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servação e análise deste traduzidos em representações escalares. Isso garan-
tiu uma perspectiva de continuidade de apreensão conceitual (localização e 
fronteira) em situações abstratas, porém contextualizada. 

Na vertente do ensino e aprendizagem, destacamos como constituintes 
fundamentais:

•  as representações por meio de desenhos, que expressaram as percep-
ções dos partícipantes sobre os espaços experienciados, permitiu-nos 
identifi car o crescimento conceitual dos aspectos geométricos e cientí-
fi cos das áreas pesquisadas;

•  as ações pictóricas, durante a investigação do fenômeno, nos assegura-
ram recursos metodológicos e analíticos para a compreensão dos sig-
nos envolvendo a relação apresentação-representação do objeto;

•  os conceitos de fronteira, localização e formas geométricas foram sen-
do relacionados em todas as observações e comparações dos espaços 
(Canteiros I e II) e favoreceram o reconhecimento das espécies e a 
explicitação dos aspectos das regiões exploradas (articulando as ações 
propostas);

•  o reconhecimento das posições das espécies, atribuindo-lhes signos 
matemáticos, permitiu explicitar os aspectos das regiões, localizar e 
interpretar a relação de competição e coexistência entre os seres vivos, 
mostrando o uso da linguagem matemática pelos alunos para signifi -
car conhecimentos científi cos;

•  as atividades que compuseram a mediação entre o “real” e a represen-
tação deste se constituíram em estratégia metodológica, favorecendo a 
inserção da noção do conceito escalar, usado posteriormente na elabo-
ração e signifi cação da linguagem gráfi ca.  

Peirce afi rma que as diversas interpretações que uma mente produz so-
bre o objeto são geradas por relações sígnicas em busca da expressão mais fi -
dedigna desse objeto. Para o autor, o máximo de signifi cação produzida pela 
mente é decorrente das relações abdutivas/indutivas experienciadas. Desse 
modo, a produção de signifi cados perpassa a cognição quanto à constituição 
de inferências abdutivas/indutivas/dedutivas. Pudemos analisar esse pro-
cesso por meio das experiências realizadas sobre os fenômenos analisados 
(nos Canteiros I e II), o que possibilitou aos alunos, como vimos, a produção 
constante de interpretantes em níveis S-Perceber,Relacionar e Conceituar.
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