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Marlene Alves Dias 



A Didática da Matemática pode ser 
abordada sob diferentes ângulos; existem 
pelo menos três que coexistem 
atualmente na França. 

a) A elaboração de técnicas de ensino: 
invenção, descrição estudo, produção e 
controle (um ponto de vista que aparece, 
em geral, nas pesquisas em Ciências da 
Educação).  

 

Didática da Matemática 



b) A didática como campo de pesquisas 
conduzidas sobre ou em vista do ensino no 
quadro das disciplinas clássicas, como a 
Psicologia, as Matemáticas, a Epistemologia 
das Matemáticas. 

c) A didática como campo científico autônomo 
estudando os processos de transmissão e 
aquisição de diferentes conteúdos de uma dada 
disciplina, se associando, particularmente, às 
especificidades ligadas a esses conteúdos.  

 É particularmente nesse sentido que nos 
referimos à didática das matemáticas. (Artigue, 
1992) 

 

Didática da Matemática 



• Teoria das situações didáticas de 
Brousseau  http://guy-brousseau.com/ 

• Teoria dos campos conceituais de 
Vergnaud   

• Teoria sobre quadros, mudanças de 
quadro, dialética ferramenta objeto de 
Douady 

• Teoria da transposição Didática e a teoria 
Antropológica do Didático – TAD de 
Chevallard 
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/ 

Algumas teorias e abordagens 

da didática francesa 

http://guy-brousseau.com/
http://guy-brousseau.com/
http://guy-brousseau.com/
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/


• Abordagem teórica em termos de níveis 

de conceituação e níveis de conhecimento 

segundo Robert 

• Teoria da instrumentação de Rabardel 

• Teoria da ação conjunta em didática – 

TACD segundo Defrance e Sensevy 

• https://rfp.revues.org/3883  Revue 

Française de Pedagogie    

Algumas teorias e abordagens 

da didática francesa 

https://rfp.revues.org/3883


• Robert (1997) define essa palavra como 
prateleiras em um campo conceitual de 
conhecimento matemáticos, correspondendo a 
uma organização coerente de uma parte do 
campo, caracterizada pelos objetos 
matemáticos apresentados de uma determinada 
maneira, dos teoremas sobre esses objetos, dos 
métodos associados a esses teoremas e dos 
problemas que os alunos e estudantes podem 
resolver com os teoremas do nível considerado 
e utilizando esses métodos. 

• Dessa forma, os níveis de conceituação são os 
marcos que podemos identificar ao longo do 
ensino das noções de determinado campo 
conceitual. Exemplo: Estudo  das equações. 

 

Níveis de conceituação 



Primeira Dimensão: Ferramenta, objeto, 

quadros, registros, pontos de vista, 

ostensivos e não ostensivos, relação 

institucional e relação pessoal. 

Segunda Dimensão: Diferentes naturezas das 

noções para se ensinar. 

Terceira Dimensão: Os níveis de conceituação. 

Quarta Dimensão: Níveis de conhecimento 

esperados para o funcionamento dos alunos. 

As quatro dimensões: Análise de tarefas 

e construção de cenários de 

aprendizagem 



 [...] 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 

domínio.  

 Dois quadros podem conter os mesmos objetos 

e diferir pelas imagens mentais e problemáticas 

desenvolvidas. (Douady,1992,p.135). 

 

Quadro (Douady, 1984, 1992) 



 Duval (1993) define registro de representação semiótica como: 

 Um sistema semiótico que deve permitir as três atividades 
cognitivas fundamentais associadas à sémiosis:  

• A formação de uma representação que possa ser identificada 
como uma representação de um dado registro[...] uma seleção de 
traços e dados do conteúdo a representar [...] que se faz em 
função das unidades e das regras de formação próprias ao 
registro semiótico no qual a representação semiótica é 
produzida.[...] 

• O tratamento de uma representação é a transformação desta 
representação no próprio registro em que ela foi formada.[...] 

• A conversão de uma representação é a transformação desta 
representação em uma representação em um outro registro 
conservando a totalidade desta representação ou somente uma 
parte do conteúdo da representação inicial.” (DUVAL, 1993, p.41-
42] 
 

Registro de representação 

semiótica - Duval (1993) 



 Dois pontos de vista sobre um objeto 

matemático são diferentes maneiras de 

observá-lo, de fazê-lo funcionar, 

eventualmente de defini-lo. Nesse sentido, 

observar um objeto em diferentes 

quadros, é considerar diferentes pontos 

de vista. Mas, pode-se considerar vários 

pontos de vista em um mesmo quadro.” 

(Rogalski, 1995, notas do seminário de 

São Paulo, PUC-SP, Brasil) 

 

Pontos de Vista (Rogalski, M.) 



  Em álgebra, uma desigualdade pode se 

exprimir sob diferentes formas, por 

exemplo: 

 x-3 3     d(x, 2)  3     -1  x  3     

 x  ]-1, 5[ , que segundo Rogalski 

colocam em jogo pontos de vista 

diferentes, mesmo se elas se exprimem 

todas no quadro algébrico e se situam 

todas no registro simbólico.” 

Pontos de Vista - exemplo 



 Ao definir os três níveis de conhecimentos é 
preciso estar atento, pois este é relativo a um 
dado nível de conceituação). Os três níveis são:  

• técnico : Corresponde a funcionar de maneira 
isolada, local e concreta – correspondendo mais 
às ferramentas (compreendendo também as 
definições). Aparentemente ele corresponde ao 
que é exigido no “collège” (estudantes de 11  a 
14 anos).  

• As macroavaliações mostram a fragilidade que 
podem derivar tais conhecimentos.   

• Exemplo: Calcular f(x) = 3x + 2 dado x. 

Níveis de conhecimento esperados para 

o funcionamento dos estudantes 



 mobilizável : Mais amplo: existe um início 
de justaposição de saberes de um 
determinado domínio, até mesmo uma 
organização, vários métodos podem ser 
mobilizados, os caracteres ferramenta e 
objeto são considerados. Mas, o que está 
em jogo é explícito. Se um saber é 
identificado, ele é dito mobilizável se é 
acessível, se o aluno o utiliza 
corretamente. 

• Exemplo: Esboçar o gráfico da função f(x). 

Níveis de conhecimento esperados para 

o funcionamento dos estudantes 



 disponível: Esse corresponde ao fato de saber resolver o 
que é proposto sem indicações, de poder, por exemplo, dar 
contra-exemplos (encontrar ou inventar), mudar de quadros 
(relacionar ), aplicar métodos não previstos. 

• Esse nível de conhecimento está associado à familiaridade, 
ao conhecimento de situações de referência variadas, que o 
aluno sabe que as conhece (servindo de terreno de 
experimentação), ao fato de dispor de sistemas de 
referência, de questionamentos, de uma organização... 
Pode-se ir até a possibilidade de propor para si um 
problema ou fazer resumos.  

• Exemplo: Dada uma situação encontrar a função que deve 
ser utilizada na sua modelagem. 

Níveis de conhecimento esperados para 

o funcionamento dos estudantes 



 Tarefas são associadas aos enunciados 

dos exercícios, elas tendem a levar em 

conta uma forma de funcionar que é 

descrita de maneira matemática.  

• As atividades são associadas ao que fazem 

os alunos.  

Distinção entre tarefa e atividade 



• O conceito de Transposição Didática é 

introduzido por Yves Chevallard (1985) para 

compreender a abordagem periódica de novos 

saberes ao ensino. Por exemplo: a Matemática 

Moderna. 

• Chevallard (1985) questiona: Qual a origem 

desses novos objetos de ensino? e Como eles 

chegam ao sistema escolar?   Simplificando: Qual 

a razão das mudanças de programas (na França) 

e novas propostas de ensino (no Brasil por 

exemplo). 

Transposição Didática 



• O conceito de Transposição Didática é 

introduzido por Yves Chevallard (1985) para 

compreender a abordagem periódica de novos 

saberes ao ensino. Por exemplo: a Matemática 

Moderna. 

• Chevallard (1985) questiona: Qual a origem 

desses novos objetos de ensino? e Como eles 

chegam ao sistema escolar?   Simplificando: Qual 

a razão das mudanças de programas (na França) 

e novas propostas de ensino (no Brasil por 

exemplo). 

Transposição Didática 



• A transposição Didática, segundo Chevallard (1985), ocorre quando 
um conteúdo do saber ao ser designado como um saber a ensinar 
sofre adaptações que irão lhe tornar apto a ter lugar entre os objetos 
de ensino. Assim, o trabalho que transforma um objeto do saber a 
ensinar em um objeto de ensino é denominado transposição didática. 

• Saberes sábios 

•      Transposição didática externa 

 

• Saberes a ensinar  

•  
     Transposição didática interna 

• Saberes ensinados 

 

 

•  
Saberes aprendidos 

 

 

Transposição Didática 



• Os “saberes sábios” correspondem a um corpus que se enriquece 
sem cessar de novos conhecimentos, reconhecidos como pertinentes 
e validados pela comunidade científica especializada.  

• Os “saberes a ensinar” são aqueles descritos, especificados no 
conjunto de textos oficiais (programas, propostas, instruções oficiais, 
comentários...).  

• Os “saberes ensinados” são aqueles que o professor constrói e que 
implementará na classe. É o saber ensinado que será enunciado 
durante as aulas. Exemplo: O professor constrói uma sequência de 
ensino para o estudo de uma determinada noção (função).  

• Os “saberes aprendidos” correspondem ao conjunto dos saberes 
adquiridos por todos aqueles que o aprenderam na escola. Exemplo: 
Saber o que é uma equação do primeiro grau e dispor de métodos 
para resolvê-la. Trata-se de um saber que se supõe adquirido por 
todos aqueles que cursaram o ensino fundamental anos finais. 

 

Transposição Didática 



• Os “saberes sábios” correspondem a um corpus que se 
enriquece sem cessar de novos conhecimentos, 
reconhecidos como pertinentes e validados pela 
comunidade científica especializada.  

• Os “saberes a ensinar” são aqueles descritos, 
especificados no conjunto de textos oficiais (programas, 
propostas, instruções oficiais, comentários...).  

• Os “saberes ensinados” são aqueles que o professor 
constrói e que implementará na classe. É o saber ensinado 
que será enunciado durante as aulas. Exemplo: O 
professor constrói uma sequência de ensino para o estudo 
de uma determinada noção (função).  

• Os “saberes aprendidos” correspondem ao conjunto dos 
saberes adquiridos por todos aqueles que o aprenderam na 
escola. Exemplo: Saber o que é uma equação do primeiro 
grau e dispor de métodos para resolvê-la. Trata-se de um 
saber que se supõe adquirido por todos aqueles que 
cursaram o ensino fundamental anos finais. 

 

Transposição Didática 



• Segundo Chevallard (1985) a descrição e especificação dos 
“saberes a ensinar” é feita pela noosfera.  

• A noosfera é composta pelo conjunto de pessoas que 
pensam os conteúdos de ensino, entre elas, encontramos 
os universitários que se interessam pelos problemas de 
ensino, os representantes do sistema educativos (por 
exemplo: o presidente de uma associação de professores, 
os autores de livros didáticos, os educadores em geral 
(dirigentes, supervisores, coordenadores de disciplinas, 
diretores e professores), os representantes da sociedade 
(por exemplo, o presidente da associação de pais de 
alunos) e os representantes políticos (o ministro, o 
secretário, seu ou seus subordinados).  

• Trata-se aqui da transposição didática externa, pois esta 
é realizada fora do sistema de ensino e da sala de aula. 
Exemplo:Os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

Transposição Didática 



• Mas, os responsáveis por adaptar e transformar os 

“saberes a ensinar”, da forma que ele aparece nas 

propostas e nos materiais didáticos (livros, 

cadernos, etc), são os professores por meio de 

suas práticas de aulas.  

• Consequentemente, os professores também 

adaptam e transformam o “saberes sábio” que são 

a origem dos “saberes a ensinar” quando da 

adaptação e transformação em “saberes 

ensinados”. Este processo de adaptação e 

transformação corresponde à transposição didática 

interna. 

Transposição Didática 



• Le Pellec (1991) observa que a dificuldade 

de conhecer os “saberes ensinados” se deve 

ao fato que a sala de aula é um domínio 

reservado ao professor o que dificulta a 

observação, uma vez que é preciso localizar 

as regularidades na multiplicidade.  

• Além disso, a profissão de professor é 

solitária, o que torna a presença estrangeira 

uma interferência.  

Transposição Didática 



• 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.  

 Exemplos: - o estudante faz uma figura para resolver um 
problema de geometria, nesse caso a ajuda a aprender é 
dada pelo próprio estudante; 

  -o ministro assina uma nova proposta de ensino, nesse 
caso a ajuda é indicada nessa proposta; 

 - alguém pergunta a outro alguém na rua,onde fica a 
agência do correio, nesse caso a ajuda é indicada pelo 
outro alguém. 

 

Teoria Antropológica do Didático 



 Chevallard (2011) define a didática como a 

ciência que estuda o didático.  

 Na sequência 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. 

Teoria Antropológica do Didático 



 Após definir o didático e considerar a didática como a ciência 
que estuda o didático, Chevallard (2011) explicita que 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. 

 
 

Teoria Antropológica do Didático 



 Segundo Chevallard (2011)) 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 

 

O controle do didático 



 Chevallard (2011) justifica que o estudo da didática se 
insere no quadro da TAD por tratar-se de uma teoria 
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 
didático ♥. 

 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. 

 

 

A razão de considerar  a didática no 

quadro da TAD e a justificativa do 

adjetivo antropológica  



• Segundo Chevallard (2011) as ferramentas 

propostas pela TAD precisam ser gerais e 

potentes para explicar a aparente diversidade 

antropológica do didático e mostrar, tanto 

intelectualmente como praticamente, as 

condições de existência do didático. 

 

 

As ferramentas propostas pela TAD 



• 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 instância estudante será indicada 
por X e corresponde ao conjunto dos membros x, a 
instância 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 ou praxeologias. 

• A obra também pode ser uma questão a estudar, 
sendo esta extremamente preciosa.  

 

 

Sistema Didático 



• Segundo Chevallard (2011) para analisar o sistema didático 
precisamos colocar as seguintes questões: 

• 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? 

 

Sistema Didático 



 Segundo Chevallard (1999) uma praxeologia 
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. 

Organização praxeológica ou 

praxeologia 



  O sistema composto por tipo de tarefa, técnica, 
tecnologia e teoria 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.  

• Chevallard (1977) explicita que 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. 

 

Organização praxeológica ou 

praxeologia 



• Uma organização matemática corresponde a 

uma organização praxeológica de natureza 

matemática, sendo constituída de um ou vários 

tipos de 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. 

 

Organização matemática 



• Uma organização didática  corresponde a 

reconstrução ou a transposição da organização 

matemática na sala de aula.  

• Assim, 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 serem uma realidade 

cronológica e que esses momentos devem ser 

realizados na ocasião adequada e que os mesmos 

acontecem várias vezes. 

 

Organização didática e gestos 

didáticos 



• Os seis momentos são: 

• O primeiro momento de estudo é o do primeiro encontro com a organização 
matemática estudada.  

 

• O momento de exploração do tipo de tarefa e de elaboração de uma técnica 
corresponde ao estudo e à realização de um problema de tipo dado.  

 

• O momento da elaboração tecnológico-teórica relativa a uma técnica tem relação 
estreita com os demais momentos.  

 

• O momento de trabalho da técnica deve aperfeiçoar a técnica, tornando-a mais 
eficaz e mais confiável, além de aumentar o domínio que dela temos.  

 

• O momento da institucionalização no qual o objeto de estudo é especificado, o 
que corresponde exatamente à elaboração da organização matemática, distinguindo 
principalmente, de um lado, os elementos que contribuíram para a sua construção, 
embora sem terem sido integrados, e, por outro, os elementos que entraram de 
maneira definitiva na organização matemática visada. 

 

• O momento da avaliação que se articula com o momento da institucionalização. 

 

 
 

Organização didática e gestos 

didáticos 



• Chevallard (1992, 1998) explicita que 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. 

• Para Chevallard (1998) toda obra O é um objeto. 

• Observando que uma obra corresponde a qualquer 
parte de um complexo de praxeologias e, mais 
especificamente, pode ser somente um componente 
material como um livro, uma mesa, um data show. 

 

Relações institucionais e pessoais 



 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) não vazia. 

• Quando um objeto o existe para uma pessoa x, ou 
seja, quando R(x,o) é diferente do vazio, dizemos que 
x conhece o e que a relação R(x,o) indica a maneira 
que x conhece o. 

 

 

Relações institucionais e pessoais 



 Da mesma forma, 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) equivale RI(p, o). 

 

 

Relações institucionais e pessoais 



 Ao se tornar sujeito de I em posição p, um 

individuo x, que é sempre uma pessoa, dotado 

de um universo cognitivo U(x)(conjunto de 

relações institucionais diferentes do vazio)  

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.  

 

Relações institucionais e pessoais 



 Chevallard (2002) observa ainda que o problema de 
fazer funcionar organizações didáticas concebidas 
segundo um determinado ponto de vista conduz 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 

 

 

Níveis  de codeterminação 



• Chevallard (2002) parte da afirmação de que as restrições se devem ao fato 
de que uma organização matemática não se faz em um vazio de obras.  

 

• Segundo Chevallard, em geral, o estudante é avaliado sobre tipos de 
tarefas que para ele correspondem a um tópico completo quase 
independente dos outros. Exemplos: Calcular o valor numérico de uma 
função afim. Esboçar o gráfico de uma função afim.  

 

• Para o professor, existe uma unidade em torno de uma tecnologia que tem 
status de tema de estudo. Exemplo: Estudo do gráfico da função afim e 
suas propriedades.  

 

• Existe ainda o setor de estudo que já admite uma teoria. Exemplo: Estudo  
da função afim, suas propriedades e teoremas. 

 

• Acima do setor aparece o domínio de estudo. Exemplo: O setor função afim 
faz parte do domínio das funções. 

 

• Este domínio está inserido na disciplina Matemática. Nesta disciplina ele se 
articula com outros domínios e setores. 

 

 

Níveis  de codeterminação 



• 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 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. 

 

 
 
 

Níveis  de codeterminação 



 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. 

 

Níveis  de codeterminação 



• 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.  

• Existe ainda o nível pedagógico, que, em geral, é o nível 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. 

• Na escala tópicos, temas, setores, domínios, pedagogia e 
disciplinas juntam-se ainda níveis suplementares (sociedade, 
escola) que correspondem a uma construção histórica.  

• Cada nível determina a ecologia das organizações 
matemáticas e didáticas por meio das condições que oferecem 
e das restrições que impõem. Ecologia: a vida e sobrevida dos 
conceitos e noções matemáticas nas instituições. 

 

Níveis  de codeterminação 



• 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. 

• 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. 

 
 

Níveis  de codeterminação 



• 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.  

• 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.  

• Para 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. 

 
 

Níveis  de codeterminação 



 Um terceiro ponto de vista é aquele em que 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.  

  

 

Níveis  de codeterminação 



• 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“, (lugar onde 
vivem os objetos matemáticos considerados, “nicho” 
correspondendo à função que esses objetos ocupam 
em cada um de seus habitats e “milieu” como o 
conjunto dos objetos para os quais a relação 
institucional é estável e não problemática), 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.  

 

Níveis  de codeterminação 



• 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. 

 

Níveis  de codeterminação 



 Após considerar que em toda atividade humana 

somos chamados a realizar diferentes tipos de 

tarefas e que para cada uma delas existe uma 

técnica,  Chevallard (1994) coloca as seguintes 

questões: 

• Do que é feita uma técnica?  

• De que ingredientes ela é composta? 

• Em que consiste a “execução” de uma técnica?  

 

Ostensivos e não ostensivos 



• Para responder a essas questões, Chevallard (1994) 
estabelece uma distinção fundamental entre dois tipos de 
objetos: os objetos ostensivos e os objetos não ostensivos. 

 

• 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. 
 

Ostensivos e não ostensivos 



• A característica dos ostensivos, é que eles 
podem ser manipulados. 

• Essa manipulação sendo 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 –  que denominamos 
usualmente de noções, conceitos, idéias, etc. – 
não podem ser manipulados, eles só podem 
ser evocados por meio da manipulação dos 
ostensivos associados. 

Ostensivos e não ostensivos 



• 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. (Chevallard, 

1994, p. 5) 

Ostensivos e não ostensivos 
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