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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os meios semióticos mobilizados no processo 
de ensino-aprendizagem da orientação espacial, que possibilitam ao estudante estabelecer 
uma relação reflexiva e ética com o espaço. A pesquisa adotou como referencial teórico 
a Teoria da Objetivação desenvolvida por Luis Radford (2006, 2015, 2017a, 2017b, 
2018a), que tem como pressuposto que o saber é algo potencial, constituído 
historicamente e culturalmente e não uma construção individual. A Teoria da Objetivação 
embasou os pressupostos teóricos da metodologia, o desenho das tarefas a serem 
vivenciadas na sala de aula e a análise dos dados coletados. Quanto a orientação espacial, 
partimos do embasamento teórico de autores como Clements e Sarama (2009), Blanco 
(2011), Vecino (2005) para delinear as categorias utilizadas para a análise dos saberes 
matemáticos mobilizados. Para a coleta de dados, realizamos uma intervenção numa sala 
de aula do 6º Ano do Ensino Fundamental, por meio da vivência de tarefas de orientação 
espacial, gravada em áudio e vídeo. O tratamento dos dados possibilitou a análise dos 
meios semióticos mobilizados, e da coordenação desses em uma abordagem multimodal. 
A identificação dos meios semióticos mobilizados permitiu analisar o processo de 
objetivação e de subjetivação que ocorrem entrelaçados, com uma influência mútua e 
recíproca entre esses processos, que denominamos de coinfluência. Identificamos 
também, momentos de dissonâncias na articulação dos meios semióticos mobilizados. 
Nas análises evidenciamos a relevância da representação gráfica (plantas e mapas), dos 
gestos e de termos linguísticos específicos como meios semióticos na objetivação da 
orientação espacial. Por fim, evidenciamos como os saberes e os meios semióticos 
mobilizados nesse processo, permitiram aos estudantes enxergarem o espaço de forma 
mais próxima e ampla, fortalecendo o sentimento de pertencimento numa relação mais 
reflexiva com o espaço, e influenciaram na relação ética, possibilitando o surgimento de 
indivíduos com uma maior confiança e segurança na vivência e na comunicação com os 
outros, por meio de referências espaciais. 
 
 

Palavras chave: Teoria da Objetivação; Subjetivação; Orientação Espacial; Meios 
Semióticos, Coinfluência. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the semiotic means mobilized in the teaching-learning 
process of spatial orientation, which enable the student to establish a reflexive and ethical 
relationship with space. The research adopted as theoretical reference the Theory of 
Objectification developed by Luis Radford (2006, 2015, 2017a, 2017b, 2018a), which 
assumes that knowledge is potential, historically and culturally constituted and not an 
individual construction. The Theory of Objectification based the methodology, the design 
of the tasks and the data analysis. Regarding spatial orientation, we start from the 
theoretical basis of authors such as Clements and Sarama (2009), Blanco (2011), Vecino 
(2005) to outline the categories used for the analysis of the mobilized mathematical 
knowledge. For data collection, we implemented spatial orientation tasks in a 6th grade 
of elementary school classroom, recorded in audio and video. Data processing allowed 
the analysis of the mobilized semiotic means and their coordination in a multimodal 
approach. The identification of the mobilized semiotic means allowed to analyze the 
process of objectification and subjectivation that occurs entangled, with a mutual and 
reciprocal influence between these processes, which we call coinfluence. We also 
identified moments of dissonance in the articulation of mobilized semiotic media. In the 
analyzes we evidence the relevance of graphic representation (plans and maps), gestures 
and specific linguistic terms as semiotic means in the objectification of spatial orientation. 
Finally, we evidence how the knowledge and semiotic means mobilized in this process 
allowed students to see space closer and broader, strengthening the sense of belonging in 
a more reflective relationship with space, and influenced the ethical relationship, 
emerging more confident and secure individuals, living and communicating with others 
through spatial references. 
 
 

Keywords: Theory of Objectification, Subjectivation; Spatial Oirentation; Semiotic 
Means; Coinfluence. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los medios semióticos movilizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de orientación espacial, que permiten al estudiante 
establecer una relación reflexiva y ética con el espacio. La investigación adoptó como 
referencia teórica la Teoría de la Objetivación desarrollada por Luis Radford (2006, 2015, 
2017a, 2017b, 2018a), que asume que el conocimiento es potencial, constituído social y 
culturalmente y no una construcción individual. La Teoría de la Objetivación basó la 
metodología, el diseño de las tareas y el análisis de los datos recopilados. Con respecto a 
la orientación espacial, partimos de la base teórica de autores como Clements y Sarama 
(2009), Blanco (2011), Vecino (2005) para delinear las categorías utilizadas para el 
análisis del saber matemático movilizado. Para la recopilación de datos, implementamos 
tareas de orientación espacial en una clase del sexto grado de la escuela primaria, grabadas 
en audio y vídeo. El tratamiento de los datos permitió el análisis de los medios semióticos 
movilizados y su coordinación en um enfoque multimodal. La identificación de los 
medios semióticos movilizados nos permitió analizar el proceso de objetivación y 
subjetivación que ocurre entrelazado, con una influencia mutua y recíproca entre estos 
procesos, lo que llamamos co-influencia. También identificamos momentos de 
disonancia en la articulación de medios semióticos movilizados. En el análisis 
destacamos la relevancia de la representación gráfica (planos y mapas), gestos y términos 
lingüísticos específicos como medios semióticos en la objetivación de la orientación 
espacial. Finalmente, evidenciamos cómo el saber y los medios semióticos movilizados 
en este proceso permitieron a los estudiantes ver el espacio de manera más cercana y 
amplia, fortaleciendo el sentido de pertenencia en una relación más reflexiva con el 
espacio, y influyeron en la relación ética, emergiendo individuos com mayor confianza e 
seguridad, en vivir y comunicarse con otros a través de referencias espaciales. 
 

Palabras clave: Teoría de la Objetivación, Subjetivación; Orientación Espacial; Medios 
Semióticos; Coinfluencia.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Com base em nossas experiências, de 11 anos como professora de Matemática 

da Educação Básica e 10 anos como docente do Ensino Superior do curso de Licenciatura 

em Matemática, percebemos a dificuldade dos estudantes no ensino-aprendizagem de 

Geometria. A maioria dos nossos licenciandos ressaltam que não estudaram 

adequadamente os conteúdos de Geometria no Ensino Básico e que, por isso, não gostam 

do assunto e não se sentem motivados. Com isso, possivelmente, quando forem 

professores do Ensino Básico não trabalharão de forma adequada esses conteúdos, em um 

ciclo vicioso identificado por Usiskin (1994) como dilema do desempenho. Embora se 

discuta acerca dessa temática, pesquisas nos trazem dados de que, no Ensino Fundamental 

a Geometria é um dos conteúdos em que há baixo desempenho dos estudantes, como 

demonstram os resultados do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico), discutidos 

por Tolentino-Neto e Santos (2015).  

Ao longo de nossa atividade como professora dos anos finais do Ensino 

Fundamental1, buscando melhorar o desempenho dos estudantes em Geometria, 

procuramos estabelecer relação dessa com o cotidiano dos estudantes. Com base nessa 

preocupação, durante as pesquisas que realizamos no Mestrado (PAIVA, 2003), 

exploramos essa relação no ensino-aprendizagem de simetria, inspirado em pesquisas do 

programa da Etnomatemática2. Diversas outras pesquisas, inspiradas em teorias 

socioculturais, como Borba (1987), Knijnik (1997), Ferreira (1997), apontam para a 

importância da relação entre a Geometria e a sua interligação com elementos matemáticos 

do cotidiano dos estudantes como uma forma de aprimorar seu ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, para contribuir com aspectos que enriqueçam as discussões em 

torno do ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos na perspectiva social e cultural, 

optamos, nesta pesquisa, por utilizar como embasamento teórico a Teoria da Objetivação, 

que tem como foco a compreensão de que a aprendizagem é a tomada consciência dos 

sistemas de pensamento, reflexão e ação culturalmente e historicamente constituídos, e 

 
1 Os anos finais do Ensino Fundamental compreendem o período do 6º ao 9º ano de escolarização da 
educação escolar brasileira. 
2 Conceito difundido por Ubiratan D´Ambrósio (1998) 
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portanto, ocorre por meio de um labor conjunto, sendo ao mesmo tempo um processo de 

subjetivação e de objetivação. (RADFORD, 2017d).   

Escolhemos trabalhar com a TO na nossa pesquisa por encontrar nos seus 

princípios e discussões, caminhos para refletir sobre muitas das inquietações pessoais que 

foram vivenciadas na nossa experiência como professora do Ensino Básico e Superior. 

Entre esses princípios podemos destacar: o fato de ser uma Teoria que valoriza a relação 

entre a matemática e o contexto sociocultural, defendendo que o indivíduo não pode ser 

entendido fora do contexto em que vive; a TO foi desenvolvida com base em experiências 

em sala aula, imersa no processo ensino-aprendizagem, o que se alinha com o objetivo da 

nossa pesquisa que foi desenvolvida com base em vivências na sala de aula; a categoria 

central da TO é o labor conjunto, que pressupõe que o conhecimento se revela por meio 

das interações entre os indivíduos, valorizando a alteridade, e com isso destacando a 

importância do papel de cada sujeito nesse processo, com estudantes e professores com 

papeis ativos nesse labor conjunto; a ênfase semiótica da TO, que pressupõe que o labor 

conjunto ocorre por meio da mobilização de meios semióticos, entendendo os signos de 

forma mais ampla, como tudo aquilo que revela significados. 

Na Teoria da Objetivação (TO), apesar do termo “Objetivação” indicar a 

centralidade no processo de tomada de consciência de objetos culturalmente, 

historicamente e socialmente postos, essa é uma teoria que busca enfatizar a importância 

do humano no processo de aprendizagem. Para Radford (2011), na medida que os 

estudantes, por meio do processo de objetivação, se tornam progressivamente 

familiarizados com os saberes postos culturalmente, por meio do labor conjunto, eles 

também movimentam potencialidades do ser, transformando-se em pessoas diferentes, na 

concepção de que a aprendizagem é um processo que não se limita a saber algo, mas 

também de se tornar alguém, que tem uma dimensão ética e a percepção de uma 

intersubjetividade.  

Além disso, outra característica relevante da TO é a compreensão do labor 

conjunto como uma atividade semiótica, que ocorre com a mobilização de meios 

semióticos que promovem o encontro do indivíduo com significados que estão imersos 

em um Sistema Semiótico de Significação Cultural. Nesse contexto podemos entender 

meios semióticos como o conjunto dos meios dotados de significado que são mobilizados 

no labor conjunto e que levam o indivíduo a tomar consciência dos objetos postos 

culturalmente e historicamente (RADFORD et al, 2003). 
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Assim, optamos por utilizar a Teoria da Objetivação como referencial teórico 

para nossa pesquisa, na busca desse enfoque da relação da Matemática com aspectos 

socioculturais. Além disso, a TO foi desenvolvida no âmbito de atividades em sala de 

aula, e, por isso, pôde trazer subsídios importantes para a nossa pesquisa, desenvolvida 

por meio de tarefas vivenciadas no âmbito escolar. 

Ressaltamos que o conceito de atividade para a Teoria da Objetivação não deve 

ser confundido com fazer algo, numa concepção utilitarista, mas como a energia que é 

mobilizada no labor conjunto, ou seja, a forma por meio da qual o sujeito se encontra com 

a cultura. (MORETTI, PANOSSIAN, RADFORD, 2018). Quanto ao conceito de tarefa 

consideramos como o conjunto de ações estruturadas, planejadas para serem vivenciadas 

na sala de aula e desenhadas para atingir determinada meta com a mobilização de 

determinados saberes. 

Com base na Teoria da Objetivação procuramos aprofundar a compreensão de 

como esta teoria pode se interrelacionar com o processo de ensino-aprendizagem da 

Geometria no Ensino Fundamental. Para isso optamos por trabalhar especificamente com 

a temática da orientação espacial, por acreditar ser este um conteúdo importante de ser 

trabalhado no âmbito escolar, com significativo impacto no cotidiano dos indivíduos. 

Orientar tem o significado de dirigir, guiar, encaminhar, mostrar a direção a ser 

seguida. A conjunção com o termo espacial nos remete a uma ideia de orientação num 

sentido mais concreto, como dispor algo de acordo com a posição que deve ter em relação 

a outros pontos no espaço. Nesse sentido, tem-se uma relação intrínseca entre a orientação 

espacial e a Matemática, especialmente no âmbito da Geometria, com relevância à noção 

de sistemas de referência. Dessa forma, destacamos que nesta investigação optamos por 

utilizar o termo orientação espacial para nos referirmos ao conjunto de habilidades3 

necessárias para visualizar, localizar, movimentar e representar objetos e pessoas no 

espaço. 

A tomada de consciência da mobilização de saberes culturais mobilizados na 

orientação espacial possibilita que o indivíduo vivencie o espaço à sua volta de forma 

 
3 Grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento de habilidades ligadas a orientação espacial no âmbito 
do ensino fundamental tem centralidade no desenvolvimento cognitivo individual do estudante. Todavia, 
partindo-se do conceito de ensino-aprendizagem para a Teoria da Objetivação, esta investigação buscou 
uma abordagem educacional sobre a orientação espacial, fundamentada no labor conjunto entre os 
indivíduos dentro de uma perspectiva histórico-cultural. Com isso, devemos entender habilidade como 
formas de ação e reflexão que já existem na nossa cultura e que as “encontramos no curso de nossa vida 
como objetos externos.” (RADFORD, 2017c, p.118). 
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mais reflexiva, compreendendo a sua relação espacial com os objetos e outros indivíduos, 

estabelecendo por meio da ocupação de espaços em uma relação ética.  

Assim, a questão central da nossa investigação é: como mobilizar os meios 

semióticos, no processo de ensino-aprendizagem da orientação espacial, de modo a 

possibilitar uma relação reflexiva e ética do estudante com o espaço? 

Nesse contexto, a tese estabelecida nesta investigação é então que o processo 

ensino-aprendizagem da orientação espacial requer a compreensão do conjunto dos 

meios semióticos mobilizados na atividade, de modo a possibilitar uma relação 

reflexiva e ética do estudante com o espaço.  

Diante desta perspectiva, buscamos responder ainda a questões como: quais os 

meios semióticos são comuns e relevantes no processo de ensino-aprendizagem da 

Orientação Espacial? De que forma a Geometria no processo escolar no Ensino 

Fundamental pode contribuir para a aprendizagem da Orientação Espacial? O processo 

ensino-aprendizagem da orientação espacial pode ser estabelecido de forma a permitir 

uma relação reflexiva e ética do estudante com o espaço? Com isso, o objeto da nossa 

investigação é o pensar geométrico e os meios semióticos mobilizados no processo de 

objetivação da orientação espacial.  

Diante disso, o objetivo principal da investigação foi analisar os meios 

semióticos mobilizados no processo de ensino-aprendizagem da orientação espacial, 

que possibilitam ao estudante estabelecer uma relação reflexiva e ética com o espaço.  

Para a coleta de evidências que subsidiaram a análise proposta nesta pesquisa, 

optamos por trabalhar essa temática por meio de uma intervenção como estudantes do 6º 

ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do Município de Marcação no Estado 

da Paraíba, localizada próximo à Instituição de Ensino Superior que atuo como docente 

na graduação em Licenciatura em Matemática. Para isso, buscamos estabelecer tarefas 

para o ensino-aprendizagem da orientação espacial, fundamentadas na teoria da 

objetivação, para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental; identificar e analisar as 

dificuldades envolvidas, as intervenções realizadas e os meios semióticos mobilizados no 

processo ensino-aprendizagem da orientação espacial; analisar como os estudantes 

refletem e expressam suas relações com o espaço, em sistemas semióticos formais de 

orientação espacial, com foco no processo de objetivação e subjetivação. 

Para a análise das tarefas de orientação espacial, estabelecemos duas categorias: 

a primeira voltada aos modos de vivenciar a orientação espacial com base no sistema de 

referência adotado (espaço real perceptível; espaço representacional; relação entre espaço 
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real perceptível e espaço representacional; relação entre espaços representacionais); e a 

segunda relativa à mobilização de saberes matemáticos na orientação espacial 

(localização, movimentação e comunicação). 

No Capítulo 1 desta Tese discorremos sobre a Teoria da Objetivação, proposta 

por Luis Radford (2006, 2015, 2017a, 2017b, 2018a), seus princípios, influências, 

concepção e conceitos, que forneceu o embasamento teórico para a compreensão dos 

problemas envolvidos na investigação e foi o suporte metodológico para a análise dos 

dados coletados. Também discorremos sobre a relação entre a Teoria da Objetivação e a 

Semiótica, elemento importante para o delineamento da tese e dos objetivos da 

investigação. 

No Capítulo 2 discorremos sobre a caracterização dos elementos envolvidos no 

conceito de orientação espacial, procurando estabelecer a relação desta com a Geometria. 

Em seguida procuramos delinear como a orientação espacial é abordada nos documentos 

curriculares oficiais, especialmente no campo da Matemática. Por fim, com base na 

conceituação de orientação espacial, buscamos estabelecer categorias de análise que 

pudessem ser utilizadas na compreensão do fenômeno do ensino-aprendizagem da 

orientação espacial e que subsidiasse a análise dos dados coletados em sala de aula. 

O Capítulo 3 foi destinado a discorrer sobre a intervenção realizada em sala de 

aula que possibilitou a coleta de dados por meio da realização de uma sequência de tarefas 

para desenvolver a temática da orientação espacial numa turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Descrevemos o contexto da intervenção, configurando a escola em que 

ocorreu, sua região e o que norteou a escolha desta para a nossa investigação. Em seguida 

discorremos sobre a metodologia utilizada no desenho das tarefas, os pressupostos 

adotados e as tarefas elaboradas. Por fim, descrevemos como ocorreu a intervenção e a 

aplicação das tarefas na sala de aula. 

No Capítulo 4 discorremos sobre a análise dos dados coletados e as evidências 

que foram identificadas. Analisamos diversos trechos de vídeos gravados com segmentos 

do labor conjunto mobilizado durante a aplicação das tarefas, evidenciando elementos 

que subsidiassem o alcance do objetivo proposto na investigação. Em seguida, 

consolidamos os elementos mais relevantes observados nos segmentos analisados, de 

forma a configurar o conjunto de evidências que permitissem estabelecer as conclusões 

da investigação. 

Por fim traçamos as Considerações Finais, confrontando as evidências 

observadas com os objetivos da investigação, analisando as contribuições dos resultados 
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identificados na investigação para o campo da Teoria da Objetivação e no campo da 

orientação espacial. Procuramos também ressaltar as limitações da investigação bem 

como novos objetos de estudo que possam ser aprofundados em futuras pesquisas. 
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1 TEORIA DA OBJETIVAÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre os princípios que orientam a Teoria 

da Objetivação, desenvolvida pelo pesquisador Luis Radford, que atualmente é professor 

da Faculdade de Educação da Université Laurentienne, em Sudbury, Ontário, Canadá. 

Essa teoria orienta, por sua vez, não apenas os caminhos epistemológicos adotados nesta 

pesquisa, como também, consequentemente, a escolha metodológica. 

Dessa forma, optamos em apresentar resumidamente, no item 1.1, os princípios 

ora mencionados, com o simples objetivo de oportunizar aos leitores deste texto conhecer 

aspectos de fundamentação filosófica e epistemológica dessa teoria, tomados como base 

para a pesquisa em questão. Não obstante, detemo-nos a explicitar, no item 1.2, conceitos 

e definições adotados pela Teoria da Objetivação e, no item 1.3, aspectos do Sistema 

Semiótico de Significação Cultural (SSSC) que orientaram, especialmente, os processos 

de desenvolvimento e de análise dos dados da pesquisa, configurando-se como centrais 

neste trabalho. 

 

1.1 PRINCÍPIOS E INFLUÊNCIAS 

 

Luis Radford (2017a), ao discorrer sobre a Teoria da Objetivação (TO) indica 

que os fundamentos filosóficos dessa Teoria decorrem dos trabalhos de autores como 

Aristóteles, Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Leontiev e Vygotsky.  

Da filosofia de Hegel, a Teoria da Objetivação recebe influência quanto ao 

conceito de objeto como aquilo que se revela à consciência e não objeto como coisa 

(coisificação). Para se referir a objeto, Hegel utiliza os termos objekt e gegenstand de 

forma distinta. O objeckt é utilizado para se referir àquilo que existe independentemente 

do indivíduo, num sentido lógico, não necessariamente material, mas independentemente 

do subjetivo. E gegenstand se refere ao objeto da consciência, do pensamento, portanto 

tem um aspecto intencional, mediado e está em mudança contínua. (RADFORD, 2018a) 

Para a TO, o conceito de objetivação se alinha não ao sentido de construir algo 

ou fazer uma “coisificação” como um objeckt, mas no sentido de tomar consciência deste 

(gegenstand). Como destacado por Radford, 
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[...] a ideia de objetivação que estou propondo aqui e que se situa no 
sentido de vergegenständlichung: um processo que inclui o trabalho ou 
esforço em apreender (to grasp) um objeto (objekt) já existente; 
processo no qual o sujeito é plasmado e expresso precisamente pelo 
trabalho ou esforço que ele faz para apreender o objeto (objekt) [...] 
(RADFORD, 2018a, p. 66, tradução nossa). 

 

A TO recebe influência ainda do materialismo, expresso por Karl Marx, em que  

"a maneira como indivíduos expressam sua vida é a sua maneira de ser. O que eles são, 

portanto, coincide com a sua produção, tanto com o que eles produzem, quanto com o 

modo como eles produzem" (MARX apud RADFORD, 2017a, p. 248). Verificamos 

então que a Teoria da Objetivação se baseia em princípios filosóficos do materialismo 

dialético, inserindo-se em uma “[...] linha de pensamento na qual os seres humanos não 

podem ser concebidos como apartados do mundo e de suas culturas.” (RADFORD, 

2017a, p. 230). 

Podemos citar também como influência da TO as ideais de Vygotsky (1989) 

sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizado. Para a compreensão das ideias 

sobre essa relação é fundamental compreender a concepção de Vygotsky sobre 

desenvolvimento, entendendo que este, 

 

[...] implica a rejeição do ponto de vista comumente aceito de que o 
desenvolvimento cognitivo é o resultado de uma acumulação gradual 
de mudanças isoladas. Acreditamos que o desenvolvimento da criança 
é um processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade, 
desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose 
ou transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento de 
fatores internos e externos e processos adaptativos que superam os 
impedimentos que a criança encontra. (VYGOTSKY, 1989, p. 83). 

 

Com base nessa ideia de desenvolvimento, Vygotsky (1989) estabeleceu o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, daquilo que o indivíduo pode fazer sem ajuda ou mediação, e o 

desenvolvimento potencial, que é aquele que poderia ser alcançado com ajuda e 

mediação. Assim, o conceito de ZDP pode ser entendido como 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através de solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1989, p. 97). 
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A Zona de Desenvolvimento Proximal indica que a aprendizagem é um 

processo contínuo, e que o avanço caracterizado por um desenvolvimento real ocorre por 

meio do contato com um espaço social articulado, em que os indivíduos são imersos e 

confrontados com um espaço de desenvolvimento potencial, que vai sendo alargado à 

medida que ocorre o desenvolvimento real. 

A Teoria de Vygotsky traz também o conceito de Interiorização, entendendo que 

a função psíquica aparece primeiro no nível social para depois aparecer no nível 

individual. Nesse sentido, “[...] a internalização de formas culturais de comportamento 

envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com 

signos.” (VYGOTSKY, 1989, p. 65). Segundo Radford (2018a), existe um problema 

quanto à identificação do limite entre o exterior e o interior, e essa ideia não está isenta 

de críticas e dificuldades. Radford sustenta que 

 

esse conceito de internalização parecia, no entanto, problemático e 
insuficiente. Insuficiente no sentido de que esta posição reduz a 
aprendizagem a um ato instrumental; há muito mais do que operações 
com signos nos processos de aprendizagem. Problemático, no sentido 
de que a internalização parece se mover dentro de uma conceituação 
dicotômica de uma oposição interna-externa, como criticada pela atual 
geração de russos vygotskyanos [...]. (RADFORD, 2018a, p. 64, 
tradução nossa). 

 

Diante disso, Radford (2018a) destaca que a concepção de internalização 

vygotskyana se refere às funções mentais superiores e se enquadram na área da Psicologia 

e não da Educação. A Teoria da Objetivação, como uma Teoria concebida no âmbito do 

estudo das relações existentes no processo de ensino-aprendizagem, tem como 

pressuposto a noção de interior e exterior, da Teoria Vygotskyana, mas procurando 

avançar na concepção desse entrelaçamento. Entretanto, Radford (2018a) sustenta que 

 

a crítica diante de dois conceitos fundamentais do trabalho de Vygotsky 
não diminui em nada o valor deste trabalho. Ao mesmo tempo em que 
reconhecemos as valiosas contribuições dos conceitos vygotskyanos de 
internalização e da ZDP, ficou claro para nós, pouco a pouco, na 
emergente teoria da objetivação, que precisávamos repensar, em 
diferentes termos, o conceito de aprendizagem, e repensá-lo. 
especialmente como um problema educacional. (RADFORD, 2018a, p. 
66, tradução nossa). 

 

Assim, ao invés de centrar no fluxo do exterior para o interior, do cultural para 

o individual, característico da Teoria de Vygotsky, por ser centrada no processo 
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educacional, a TO procura enfatizar a discussão no entrelaçamento entre exterior-interior, 

considerando a importância desse entrelaçamento como um processo que ocorre imerso 

na atividade, cuja definição tem como base a Teoria da Atividade, de Leontiev (1984). 

Essa teoria embasa, portanto, um conceito chave da TO que é o labor conjunto, como 

discorremos em detalhes mais adiante. Leontiev articulou uma ideia de atividade como 

movimento com base em 

  

[...] uma abordagem psicológica baseada na ideia materialista dialética 
da atividade, Leont'ev sugeriu uma estrutura básica de atividade. Uma 
atividade para ele é caracterizada por seu objeto e seu motivo. O objeto 
e motivo de uma atividade são os motores que mantêm a atividade em 
movimento. Na prática, na busca do objeto da atividade, os indivíduos 
desmembram o objeto em uma sequência de objetivos [...] 
(RADFORD, 2017a, p. 248) 

 

Assim, para Leontiev (1984) a atividade é um movimento de encontro da 

consciência do sujeito com os objetos sociais, que promove a sua transformação por meio 

desse encontro. Entretanto, ressalta que para essa concepção “[...] é necessário considerar 

a consciência não como um campo que pode ser contemplado pelo sujeito e no qual as 

imagens e conceitos dele são projetados, mas como um movimento interno peculiar, 

gerado pelo movimento da atividade humana.” (LEONTIEV, 1984, p.14, tradução nossa). 

Esse movimento de encontro é, então, um processo social, mediado por sistemas 

semióticos culturais, em que a consciência do sujeito, por mais que possa ser analisada 

como categoria interna, não pode ser entendida fora da atividade social em que está 

imersa. 

A Teoria da Objetivação tem, assim, como pressuposto que o ser humano não 

pode ser entendido fora do seu mundo, do seu contexto histórico e cultural e, diante disso, 

pode ser incluída dentre as linhas teóricas socioculturais contemporâneas (RADFORD, 

2017a). O ponto em comum dessas teorias socioculturais é que o ser humano, mais do 

que influenciado pela sua cultura, é consubstanciado a ela, portanto, só pode ser analisado 

levando-se em conta a cultura na qual está imerso.  

Diante disso, para compreender a TO, a definição de Objetivação é dada pelo 

próprio Radford como sendo “[...] os processos sociais através dos quais os estudantes 

são confrontados com formas de pensamento e ação historicamente e culturalmente 

constituídas e gradualmente se familiarizam com eles de uma maneira crítica.” 

(RADFORD, 2018a, p. 67, tradução nossa). 
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No campo da Educação Matemática, as teorias socioculturais floresceram 

especialmente nas décadas de 1980 e 1990, visando oferecer alternativas às concepções 

excessivamente centradas no indivíduo, típicas da Matemática Moderna, e a concepção 

Eurocêntrica da Matemática (RADFORD, 2017a). Nesse cenário, destacamos as 

pesquisas de D´Ambrósio (1995), Bishop (1988) e Lerman (1992), que buscam analisar 

a perspectiva dessa consubstancialidade entre Indivíduo e Cultura, no campo da Educação 

Matemática. 

Da mesma forma, a Teoria da Objetivação compõe esse contexto de 

desenvolvimento de pesquisa de educadores matemáticos, sobre a influência de 

concepções sociais, históricas e culturais4 (RADFORD, 2018a). Segundo Radford 

(2017a), a Teoria da Objetivação considera os objetivos da Educação Matemática como 

 

[...] um esforço dinâmico, político, social, histórico e cultural. Tal 
esforço visa à criação dialética de sujeitos reflexivos e éticos que se 
posicionem criticamente em práticas matemáticas constituídas histórica 
e culturalmente, ponderando e deliberando sobre novas possibilidades 
de ação e pensamento. (RADFORD, 2017a, p. 242). 

 

Assim, ao estabelecermos nesta pesquisa o trabalho com a aprendizagem da 

orientação espacial no âmbito da Matemática, partimos dessa compreensão da Educação 

Matemática, inerente a uma perspectiva sociocultural. 

 

1.2 TEORIA DA OBJETIVAÇÃO – CONCEPÇÃO E CONCEITOS 
 

Neste item, apresentamos concepções e conceitos da Teoria da Objetivação que 

foram relevantes para esta pesquisa, dentre os quais temos: pensamento; reflexão; saber; 

conhecimento; aprendizagem; labor conjunto; objeto; objetivação e subjetivação.  

O pensamento, segundo Radford (2006), é um conceito de natureza psicológica 

e refere-se à reflexão ativa sobre o mundo, mediatizada por signos, com uma concepção 

não meramente cognitiva. A reflexão, por sua vez, é entendida como um movimento 

dialético entre a realidade histórico-cultural e o indivíduo que a interpreta, com base em 

seus próprios significados, sentidos e emoções, e ao refletir sobre o objeto, o refrata e o 

modifica segundo as suas interpretações subjetivas. 

 
4 A TO inclusive chegou a ser citada por Radford (2006) em alguns textos mais antigos como Teoria Cultural 
da Objetivação, remetendo-se a abordagem sociocultural que envolve os elementos da sua teoria. 
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Outros dois conceitos importantes para a TO, utilizados nesta pesquisa, são os 

de objeto e de objetivação. Para Radford (2006) o conceito de objeto é considerado de 

natureza ontológica, como um modo ou padrão de reflexão e ação, posto histórico e 

culturalmente. Já o conceito de objetivação é de natureza semiótico-cognitiva, como a 

consciência subjetiva do objeto posto culturalmente. 

Radford (2015) cita quatro elementos importantes para a compreensão do que 

define a objetivação: 

1 – é um processo, inacabado e sem fim, em que sempre se pode aprender mais. 

Não se pode falar “o estudante objetivou” e sim “os estudantes estão no processo de 

objetivar algo”; 

2 –é um processo social, que realizamos com outros, independentemente de 

estarem perto ou virtualmente, por meio de signos, artefatos5; 

3 – é tomar consciência de algo que já está lá, como forma de pensar, de agir, 

de sentir. Para a TO a consciência não é algo metafísico, mas algo concreto na perspectiva 

do materialismo dialético, preenchida no processo de interação social; 

4 – leva em conta que tomar consciência de algo não quer dizer conformar-se e 

aceitar as formas de raciocínio postas culturalmente, num sentido de reproduzir algo. A 

TO é uma teoria baseada na alteridade6 e na dialética7. 

Outros conceitos utilizados na Teoria da Objetivação relevantes para esta 

pesquisa, referem-se aos de saber, conhecimento e aprendizagem, à medida que 

permitem compreender a opção pela TO como teoria que orienta os procedimentos de 

análise do labor conjunto desenvolvido em sala de aula. 

A compreensão de saber/conhecer como construção, adotada na epistemologia 

genética de Piaget é amplamente utilizada na Educação Matemática e dá ênfase a uma 

dimensão individual da construção do saber: você e só você constrói o seu próprio saber. 

Nessa perspectiva, o saber é algo que você constrói com a sua própria experiência e não 

algo que você possa transmitir a outro (RADFORD, 2017b). Entretanto, Radford (2017b) 

explicita algumas críticas a essa concepção de saber como construção, especialmente 

porque 

 
5 Artefatos são objetos, instrumentos, produtos da história humana, que se referem a um aspecto 
material e conceitual, modificado ao longo da história e de sua constituição através de ações. (COLE 
apud QUEROL; CASSANDRE; BULGACOV, 2014) 
6 Alteridade é o estabelecimento da relação consigo mesmo e com os outros. (RADFORD,2016) 
7 Para a TO a dialética é compreendida na perspectiva de um processo transformador e criativo entre 
dois polos que se afetam mutuamente. (RADFORD, 2015) 
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[...] reduz a produção do conhecimento à pura atividade subjetiva do 
indivíduo; deixa pouco espaço para dar conta do importante papel dos 
outros e da cultura na maneira como conhecemos; conduz a uma visão 
simplista da cognição, a interação, a intersubjetividade, e à dimensão 
ética; elimina o papel crucial das instituições sociais e os valores e 
tensões que estas transmitem; e des-historiciza o conhecimento. 
(RADFORD, 2017b, p. 98-99, tradução nossa). 

 

Para a Teoria da Objetivação, o saber é algo potencial e é posto socialmente e 

culturalmente e não uma construção individual. O entendimento do saber como 

potencialidade, adotado pela Teoria da Objetivação, tem a influência do sentido 

aristotélico de potencialidade, como a capacidade de poder fazer algo. É, portanto, algo 

indefinido e sem forma, até que possa ser colocado em movimento, em ação. Todavia, 

apesar de indefinido e sem forma, o saber é uma potencialidade e uma possibilidade, posto 

culturalmente, e uma entidade ontologicamente dinâmica. Portanto, para a Teoria da 

Objetivação o saber “[...] é um sistema codificado de processos corpóreos, sensíveis e 

materiais de ação e reflexão, constituídos historicamente e culturalmente.” (RADFORD, 

2017b, p.101, tradução nossa). 

O saber como forma de fazer, pensar e refletir codificados historicamente, é 

então posto em movimento, materializado e atualizado em conhecimento. O saber posto 

culturalmente e historicamente é colocado em movimento e se revela à consciência do 

sujeito em conhecimento. Mas, nesse caso, o conhecimento não é algo estático ou uma 

simples repetição, senão não haveria evolução. Ao tomarem consciência do saber os 

indivíduos podem ajustar, transformar e expandir, contribuindo nesse sistema codificado 

historicamente e culturalmente (RADFORD, 2017b). Assim, resumidamente podemos 

compreender essa relação entre saber e conhecimento conforme representado na Imagem 

1, em que o saber histórico e cultural (s) é posto em movimento e ao se revelar à 

consciência do sujeito, materializado e atualizado em conhecimento (c) contribui no 

sistema histórico e culturalmente posto (s´), num processo sempre contínuo. 
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Imagem 1: Saber em Movimento 

 

Fonte: Radford (2017b, p. 110) 
 

Como processo contínuo, a tomada de consciência do saber é também sempre 

parcial, já que nunca se pode tomar consciência do saber em sua totalidade e, 

 

nesse sentido, o conhecimento é sempre um déficit. Mas, ao mesmo 
tempo, o conhecimento é excesso: dada sua materialidade sensível, o 
conhecimento supera a potencialidade e abre caminho para criar novos 
problemas e criar novas linhas de reflexão e investigação. Portanto, ao 
encarnar o saber, o conhecimento lhe afirma; e ao mesmo tempo, como 
excesso, lhe nega. O princípio dialético do saber e do conhecimento não 
é de identidade, mas de diferença. (RADFORD, 2017b, p. 112, tradução 
nossa). 

 

O saber é então movimentado e atualizado por meio da atividade humana, que é 

mediadora entre o saber e o conhecimento. O conceito de atividade na Teoria da 

Objetivação, conforme já mencionado, é influenciado pelo materialismo dialético, que 

oferece uma ontologia em que o ser humano é visto como parte da natureza, na 

perspectiva de Leontiev (1984). Nessa perspectiva, Radford (2018a) destaca que 

enquanto ser natural, o ser humano se configura como um ser de necessidades, mas que 

não encontra dentro de si a satisfação dessas, e sim em algo externo, como a planta precisa 

do sol e da luz. Diante disso, 

 

para atender às suas necessidades (subsistência, mas também outras 
necessidades, como intelectual, espiritual, etc.), o ser humano deve agir, 
deve gastar-se, ou seja, movimentar, mover, fazer coisas. Isto é, deve 
ativar-se. Essa ativação vital é a atividade. (RADFORD, 2018a, p. 70). 

 

A aprendizagem é, então, resultado de um processo de objetivação que é 

contínuo, sempre em curso, sempre parcial (RAFORD, 2018a). Apesar das divergências 
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em vários aspectos, as teorias socioculturais e construtivistas têm conexão no sentido da 

crítica à aprendizagem como uma ação condutista de estímulo/resposta. 

A Teoria da Objetivação pressupõe contrapor o entendimento de que a 

aprendizagem se dá apenas de forma subjetiva pelo processo cognitivo do indivíduo. Ao 

invés disso, a aprendizagem só pode ser entendida por meio da compreensão desse 

indivíduo no meio em que ele está imerso, com os objetos culturais e os outros indivíduos. 

Assim, a aprendizagem não deve ser entendida como o processo de aquisição de algo, 

que se possa possuir e ter, mas como um encontro. Portanto,  

 

[...] o resultado do ato de aprender não é a construção, reconstrução, 
re-produção, re-invenção ou domínio de conceitos: o verdadeiro 
resultado encontra-se no fato de que, neste encontro com o outro e com 
os objetos culturais, o indivíduo que procura encontra a si mesmo. 
(RADFORD, 2011, p. 326). 

 

O resultado do ato de aprender, mencionado na citação anterior, parte da 

concepção epistemológica da relação sujeito-objeto, adota pela TO, de que o objeto é algo 

constituído historicamente e culturalmente e a aprendizagem, que se dá por meio do labor 

conjunto, é o encontro entre o sujeito e esse objeto, mas sem a lógica da posse. Ao 

encontrá-lo o sujeito transforma-se e torna-se diferente (RADFORD, 2018a). Nesse 

contexto para a TO o processo de ensino-aprendizagem não são processos distintos, 

separados, com uma ação feita pelo professor (ensino) que passa as orientações e outra 

pelo estudante (aprendizagem) que recebe essas orientações, mas é um processo único e 

inseparável (RADFORD, 2014b). 

O labor conjunto, mencionado anteriormente, ocorre como uma atividade no 

sentido exposto por Leontiev (1984). Para a TO o Labor, em sentido ontológico, significa 

alteridade, troca, encontrar-se com o outro, que me transforma nesse encontro, pois “[...] 

somos feitos tanto de sangue e ossos, como de história e relações sociais e culturais.” 

(RADFORD, 2014b, p. 138, tradução nossa). Nesta perspectiva, consideramos então que 

para a TO o  

 

[...] principal princípio é o de labor ou trabalho no sentido materialista 
dialético. É através do labor que encontramos o outro e o mundo em 
suas dimensões conceituais e materiais. É através do labor que 
encontramos os sistemas de ideias de cultura: sistemas de ideias 
científicas, legais, artísticas, etc. É também através do labor que 
encontramos formas culturais de ser. (RADFORD, 2014b, p. 137-138, 
tradução nossa). 
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A concepção de labor conjunto é então intrínseca e indissociável do processo de 

objetivação, que pressupõe entender o saber como potência, posto em movimento e 

materializado por meio dessa atividade humana conjunta. Nesse sentido, enfatiza a 

importância da alteridade do processo de objetivação, ao “[...] interpretar a atividade 

como um labor conjunto que põe em evidência que o mundo não existe sem o outro e que 

os estudantes podem se desenvolver, encontrar formas culturais de ser e expressar-se, 

através dele.” (VERGEL; ROJAS, 2018, p. 107, tradução nossa). O labor conjunto 

pressupõe um comprometimento e um envolvimento dos indivíduos na atividade, num 

processo dialético e conflitivo, que objeta os indivíduos, levando-os a refletir sobre o 

saber posto culturalmente, as maneiras de pensar e agir. Portanto, o labor conjunto 

 

[...] é portador de tensões dialéticas devido às contradições emocionais 
e conceituais do qual é feito. Através dele, o saber aparece 
sensorialmente na sala de aula (por meio da ação, da percepção, dos 
símbolos, dos artefatos, dos gestos, da linguagem), da mesma maneira, 
e com força estética similar, a qual a música aparece de forma auditiva 
em uma sala de concertos através do trabalho comum dos membros da 
orquestra. (RADFORD, 2017a, p. 242). 

 

Assim, ao adotar o labor conjunto como conceito central, a TO toma como a 

base a compreensão da aprendizagem enquanto um processo que não se limita a saber 

algo, mas também de se tornar alguém. Para Radford (2017c), essa concepção tem uma 

dimensão ética e a percepção de uma intersubjetividade, que  

 

[...] nada mais é do que uma relação baseada na comunicação, 
significados compartilhados e atenção conjunta. Na teoria da 
objetivação, a intersubjetividade e a aprendizagem estão intimamente 
relacionados; comunicação, significados compartilhados e atenção 
conjunta têm um papel crucial. (RADFORD, 2017c, p. 116, tradução 
nossa). 

 

Diante disso, em paralelo e entrelaçado com o processo de objetivação, na 

aprendizagem, por meio do labor conjunto, ocorre também um processo de subjetivação, 

em que o ser, entendido também como algo potencial, é posto em movimento, 

coproduzindo subjetividade. Portanto, 

 

por meio destes processos sociais, materiais, encarnados e semióticos, 
os estudantes e os professores não só criam e recriam saber, mas eles 
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também se coproduzem como sujeitos em geral e como sujeitos da 
educação, em particular. Mais precisamente, eles produzem 
subjetividades; isto é, indivíduos singulares em formação. É por isso 
que, a partir dessa perspectiva, os processos de objetivação são ao 
mesmo tempo os processos de subjetivação. (RADFORD, 2017a, p. 
253). 

 

Como no processo de objetivação temos a distinção entre “saber”, como algo 

potencial e “conhecimento” com a materialização desse “saber”, posto em movimento 

por meio do labor conjunto. Analogamente, no processo de subjetivação, consideramos a 

distinção entre “ser” como algo potencial e “subjetividades”, que é a sua materialização 

que ocorre por meio do labor conjunto. O “ser” é constituído de formas culturais de agir, 

de viver, de posicionar-se e de comportar-se em relação aos outros, e a subjetividade é a 

materialização desse “ser”, transformando-o em um sujeito único e específico 

(RADFORD, 2017d).  

Assim, resumidamente podemos compreender essa relação entre ser e 

subjetividade conforme representado na Imagem 2, em que o ser enquanto formas 

culturais de agir e viver (Ser) é posto em movimento por meio da atividade humana e ao 

se materializar em subjetividade (Sb), transforma o indivíduo e um sujeito único e 

contribui na transformação dessas formas de agir e viver potencialmente postas (Ser´), 

num processo sempre contínuo. 

 

Imagem 2: A materialização do “ser” como subjetividade  

 
Fonte: Radford (2017d, p. 144) 

 
Assim, em paralelo com o processo de objetivação, na aprendizagem, por meio 

do labor conjunto, ocorre também um processo de subjetivação, em que o ser, entendido 

também como algo potencial, é posto em movimento, coproduzindo subjetividades. 

Portanto, os processos de objetivação e subjetivação ocorrem simultaneamente, de 

forma contínua e entrelaçada durante a atividade. Podemos representar esse processo de 
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forma resumida conforme a Imagem 3, na qual a seta grande representa a atividade 

humana que contém em seu interior processo que medeia ao mesmo tempo a 

materialização do saber/conhecimento e do ser/subjetividade, representados pelas curvas 

entrelaçadas. 

 

Imagem 3 - Processos de Objetivação e de Subjetivação dentro da atividade 
 

 

                                            Fonte: Radford (2017d, p.148). 
 

Radford (2017d) ressalta que na atividade os processos de objetivação e 

subjetivação não ocorrem de forma separada, mas são tratados como processos distintos 

por comodidade de análise. 

A ideia de pensamento dualista, entre objetivação e subjetivação, entre o eu e o 

social, incorre no risco da alienação, já que compreendidos como coisas separadas podem 

pressupor o desenvolvimento de uma sem o outra. Para a TO, assume-se a concepção de 

equilíbrio aristotélico, com o devido cuidado entre falta e excesso. Dessa forma, inspira-

se numa concepção monista de pensamento, que une o eu e o social, entendendo 

objetivação e subjetivação como processos indivisíveis, que apenas em determinado 

ponto da análise pode se dar maior atenção às evidências de um ou de outro, sem 

necessariamente incorrer na precedência de importância entre eles. 

Destacamos ainda, que os processos de objetivação e subjetivação ocorrem, de 

forma simultânea, por meio de uma atividade semiótica cultural. Portanto, para esta 

pesquisa torna-se fundamental refletir sobre as concepções de Semiótica no âmbito da 

Teoria da Objetivação, conforme discorremos na próxima seção. 

 

1.3 A SEMIÓTICA NA TEORIA DA OBJETIVAÇÃO 
 

Nesta seção discorremos sobre conceitos em torno da Semiótica, no âmbito da 

Teoria da Objetivação, haja vista que as análises da nossa pesquisa partiram da 

compreensão dos meios semióticos mobilizados no processo ensino-aprendizagem 
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Segundo Radford (2018b), na tradição ocidental a Semiótica pode ser entendida 

como o estudo dos signos e suas significações. Em estudos de autores como Ferdinand 

Saussure (1959), os signos são entendidos como entidades que representam coisas e 

correspondem à relação entre signo e seu significado. 

O entendimento de Semiótica no âmbito da Teoria da Objetivação recebe 

influência dos estudos de Vygotsky, que, segundo Radford (2018b), evoluíram da 

compreensão do signo como algo instrumental, conceituado como uma ferramenta 

psicológica, para uma abordagem sócio-relacional, que leva a um conceito multifacetado 

de semiose. Segundo Radford (2018b), para Vygotsky, 

 

[...] a característica mais marcante dos signos é o papel orientador que 
eles desempenham na vida social dos indivíduos, permitindo-lhes 
organizar e reorganizar suas interações com outros indivíduos e seus 
feitos no mundo histórico. (RADFORD, 2018b, p.17, tradução nossa) 

 

Assim, a análise semiótica, no âmbito da Teoria da Objetivação, requer a 

compreensão do papel do signo não apenas como ferramenta mediadora do pensamento, 

mas como integrante e indissociável da ação de pensar. Segundo Radford (2008c, p. 218, 

tradução nossa), “[...] os artefatos não são apenas auxílios para pensar, nem 

amplificadores simples, mas partes constitutivas e consubstanciais do pensamento. 

Pensamos com e através de artefatos culturais”. 

Neste contexto, devemos considerar que não existe signo fora de um sistema 

de signos, dentro do qual adquire significados. Para a Teoria da Objetivação o sistema de 

signos e significação é visto como algo mais amplo e imerso dentro de contextos 

históricos e culturais. Assim, o indivíduo é compreendido no âmbito de um Sistema 

Semiótico de Significação Cultural (SSSC), que é uma estrutura simbólica e dinâmica 

que estabelece a compreensão de indivíduo e de mundo (RADFORD, 2016a). Os modos 

de conhecimento são então compreendidos por meio da relação entre a atividade (labor 

conjunto) e o SSSC, no qual essa atividade está imersa. Ressalta-se que os “[...] SSSC 

estão cheios de tensões, assim como as atividades de onde elas emanam, e tem uma função 

normativa (que pode ser explícita, implícita ou ambas).” (RADFORD, 2016a, p. 2, 

tradução nossa). 

O conceito de Sistema Semiótico de Significação Cultural é de natureza 

epistemológica e está entre aqueles que são fundamentais para compreender os princípios 

da Teoria da Objetivação (RADFORD, 2008c). Considerando que a prática social está 
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imersa em Sistemas de Significação Cultural (SSSC), a Teoria da Objetivação apresenta 

uma característica distintiva em relação a outras correntes socioculturais, pois ao ser 

organizada por meio do SSSC, reconhece que a prática social não opera de forma 

autônoma (RADFORD, 2014a). 

Temos então que os SSSC apresentam três funções, citadas a seguir: 

(RADFORD 2014a): 

1- Função onto-epistemológica - como uma cultura se constitui em relação a 

natureza do mundo e como o mundo pode ser (ou não) objeto do 

conhecimento; 

2- Função ética e moral - as formas de comportamento e ação dos indivíduos 

(os limites do que é permitido); 

3- Função organizacional - como a cultura organiza e legitima as relações ente 

os indivíduos e desses com o mundo. 

Os sistemas semióticos devem ser entendidos não como um instrumento, mas 

como um componente importante da própria estrutura e funcionamento do pensamento e 

do conhecimento, pois “apenas um código usado para recodificar uma mensagem já 

expressa pode ser considerado um instrumento” (D´AMORE, 2017, p.73, tradução nossa) 

Assim, para a Teoria da Objetivação, dentro um sistema semiótico, os signos 

podem ser entendidos como um registro de representação semiótica de natureza dinâmica 

e a significação como aquilo que ele representa, estabelecido por meio de regras de 

compreensão (sintaxe) no âmbito de determinado Sistema Semiótico de Significação 

Cultural. 

Todavia, os registros de representação semiótica devem ser entendidos de 

maneira ampla como tudo que possa representar significados. No âmbito da Teoria da 

Objetivação, conceitua-se como meios semióticos, o conjunto desses meios dotados de 

significado que são mobilizados no processo de objetivação e levam o indivíduo a tomar 

consciência dos objetos postos culturalmente e historicamente (RADFORD, 2003). 

Podemos considerar entre os meios semióticos mobilizados no processo de 

objetivação: escrita; representação gráfica; fala; tom de voz; ritmo; expressão facial; 

movimentação corporal; e gestos. Ressaltamos que Radford (2018c) considera 

 

[...] a semiose como a produção contínua de signos e significações. No 
entanto, não limito o escopo dos signos a marcas ou inscrições. Eu 
considero os indivíduos como signos também. Como os signos, os 
indivíduos ocupam posições no mundo social e se comportam de 
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maneiras que não são de todo diferentes dos signos de um texto. Uma 
diferença crucial entre inscrições e indivíduos, no entanto, é que os 
indivíduos não são meramente significados por meio de sintaxes bem 
definidas, como inscrições e signos tradicionais. As sintaxes culturais 
pelas quais os indivíduos passam a se posicionar no mundo social são 
menos visíveis: elas fazem parte de uma superestrutura simbólica 
cultural dinâmica. (RADFORD, 2018c, p. 21, tradução nossa). 

 

Na Teoria da Objetivação a semiótica é importante no sentido de tentar explicar 

como os mais diversos meios semióticos se interrelacionam no labor conjunto e, nesse 

processo social, possibilita que os indivíduos se tornem conscientes das lógicas culturais 

e das formas de pensar e agir constituídos culturalmente (RADFORD, 2015). 

Ressaltamos que para a Teoria da Objetivação, o signo tem importância como elemento 

de entrelaçamento entre o objetivo e o subjetivo, pois é considerado, 

 

[...] simultaneamente subjetivo (no sentido de que é produzido por um 
indivíduo e expressa as suas intenções) e objetivo (no sentido de que a 
expressividade do signo está inserida num sistema cultural de 
expressões e valores). (RADFORD, 2017a, p. 244). 

 

Radford (RADFORD; SABENA, 2015) cita alguns construtos metodológicos 

importantes para compreender como ocorre o processo de aprendizagem no âmbito da 

Teoria da Objetivação, com enfoque no labor conjunto entre estudantes e professores. 

Esses construtos têm como base a compreensão de momentos em que ocorre a 

coordenação de meios semióticos envolvidos no processo de objetivar. 

Um primeiro construto importante é a ideia de feixe semiótico (bundle), trazido 

por Arzarello (et al, 2009), que corresponde ao conjunto de meios semióticos que são 

mobilizados por professores e estudantes durante a atividade e que atuam de forma 

coordenada e unificada. Nesse sentido, um feixe semiótico é, 

 

[...] formado pelos signos que são produzidos por um estudante ou por 
um grupo de estudantes enquanto resolvem um problema e / ou 
discutem uma questão matemática. Possivelmente, o professor também 
participa dessa produção e, assim, o feixe semiótico pode incluir 
também os signos produzidos pelo professor. (ARZARELLO et al. 
2009, p. 100, tradução nossa). 

 

Os feixes semióticos consideram os recursos ou meios semióticos de maneira 

unificada no processo de aprendizagem, dentro do labor conjunto. Esses recursos ou 

meios semióticos são orquestrados durante a atividade, estabelecendo significados nos e 
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entre os processos de objetivação e de subjetivação, e apontando que os significados que 

aparecem nesse processo são de natureza multimodal, considerando os diversos meios 

semióticos envolvidos (gesto, fala, expressões, desenhos, ritmo) e que não podem ser 

analisados de forma separada (RADFORD et al, 2017). 

A consideração de uma multiplicidade semiótica no processo de objetivação, 

permite que se dê atenção para uma variedade de meios semióticos disponíveis. No que 

se refere ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática, por exemplo, isso significa 

ir para além dos símbolos matemáticos propriamente ditos, mas também compreende 

gestos, fala, ritmo, expressão facial e outros meios semióticos, configurando uma atuação 

multimodal no processo de aprendizagem, ampliando a compreensão dos recursos 

semióticos usualmente discutidos nos estudos tradicionais da Educação Matemática. 

(RADFORD; SABENA, 2015). 

Para Radford (et al, 2017), o estabelecimento de feixes semióticos e a 

perspectiva semiótica multimodal, permite uma análise síncrona, em que os meios 

semióticos são analisados em determinado momento da atividade, como um retrato 

daquele momento, e também de maneira diacrônica, caracterizada pela análise da 

evolução da coordenação desses meios semióticos ao longo da atividade. Essa análise 

diacrônica tem grande importância pois “[...] permite que o pesquisador determine se, e 

como uma evolução de significados ocorreu durante a atividade dos estudantes.” 

(RADFORD et al, 2017, p.710, tradução nossa). 

Outro construto importante para a metodologia de análise dessa pesquisa é o nó 

semiótico, caracterizado como o segmento do labor conjunto, em que os recursos 

semióticos foram coordenados de tal maneira que levaram o indivíduo a 

progressivamente tomar consciência de determinados saberes mobilizados (RADFORD 

et al, 2017). É importante ressaltar que, 

 

um nó semiótico não é um conjunto de signos. É um segmento de 
atividade conjunta que geralmente inclui uma coordenação complexa 
de vários registros sensoriais e semióticos que os estudantes e 
professores mobilizam para perceber algo (por exemplo, uma estrutura 
matemática ou um conceito matemático trabalhado). (RADFORD et al, 
2017, p. 718, tradução nossa)  

 

Atrelado ao construto de nó semiótico, caracterizando a sua evolução, tem-se o 

construto da contração semiótica, que ocorre quando há uma reorganização dos meios 

semióticos utilizados no processo de objetivação, de forma a descartar alguns recursos 
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semióticos inicialmente utilizados e otimizar o processo, por meio de uma escolha mais 

consciente daqueles a serem utilizados, simplificando o processo (RADFORD; 

SABENA, 2015). 

Na contração semiótica, o estudante usa menos recursos e de forma mais 

consolidada, demonstrando um nível mais aprofundado de inteligibilidade e, portanto, 

dispendendo menos energia, passa a direcionar a atenção aos elementos centrais do 

processo. A esse respeito, Radford (2008b, p. 90, tradução nossa) expõe que a contração 

semiótica “[...] nos leva a escolher entre o que conta como relevante e irrelevante; leva a 

uma contração da expressão e a um nível mais profundo de consciência e inteligibilidade 

concomitantes.” 

A iconicidade também se configura como um importante construto para a 

Teoria da Objetivação. Trata-se da forma como percebemos, no processo de objetivação, 

traços similares, por meio da comparação com experiências anteriores, separando o que 

é igual do que é diferente, levando a um processo progressivo, aumentando a precisão e 

a inteligibilidade daquilo que se toma consciência (RADFORD, 2008b). Iconicidade 

refere-se a uma relação entre passado e presente, revigorando-se algo que você 

experimentou, ressignificando-o como meio semiótico para uma atividade presente 

(LACROIX, 2010). 

Há, ainda, situações em que um indivíduo se utiliza da coordenação dos meios 

semióticos utilizados por outro indivíduo, reformulando-os e utilizando-os como 

referência para desenvolver o seu próprio processo de coordenação. Esses casos são 

denominados como orquestrações icônicas que, segundo Radford (2009), são 

 

 [...] a expressão pessoal do enunciado de alguém reformulado com 
nossos próprios gestos, ações, palavras, tons e intenções. É icônico no 
sentido de que minha formulação se assemelha ao enunciado anterior. 
É uma orquestração no sentido de que é mais do que uma cópia: permite 
à minha consciência alcançar um domínio de compreensão que é novo 
para mim. A orquestração icônica é um poderoso mecanismo de 
objetivação - que é frequentemente usado pelos estudantes na sala de 
aula. (RADFORD, 2009, p. 476, tradução nossa). 

 

Ressaltamos que a orquestração icônica não é uma mera imitação, mas a 

adaptação e utilização, por um indivíduo, de estratégias de mobilização de meios 

semióticos adotadas por outro. A orquestração icônica difere da iconicidade no sentido 

de que a orquestração se refere à vivência da estratégia de coordenação de meios 

semióticos utilizados por outro indivíduo, que o sujeito considera válida e que, por isso, 
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utiliza como referência para definir a forma como mobiliza os meios semióticos. Já a 

iconicidade ocorre com base na utilização de estratégias de mobilização de meios 

semióticos, já anteriormente vivenciadas pelo próprio indivíduo e que são, por 

similaridade, utilizadas em determinado labor conjunto. 

Assim, resumidamente, podemos considerar como construtos metodológicos da 

Teoria Objetivação importantes para a análise dos dados desta pesquisa, os estabelecidos 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Características de construtos metodológicos da Teoria da Objetivação importantes 
para a análise da pesquisa. 

 
CONSTRUTO CARACTERÍSTICAS 

Feixe Semiótico 
conjunto de meios semióticos que são mobilizados durante o labor 
conjunto e que atuam de forma coordenada e unificada. (ARZARELLO 
et al, 2009) 

Nó Semiótico 

segmento da atividade de objetivação, em que um conjunto de recursos 
semióticos foram coordenados de tal maneira que levaram o indivíduo a 
progressivamente tomar consciência de determinados saberes 
mobilizados, como resultado do processo de Objetivação (RADFORD 
et al, 2017) 

Contração 
Semiótica 

reorganização dos meios semióticos utilizados no processo de 
objetivação, de forma a descartar alguns recursos utilizados e 
otimizando o processo por meio de uma escolha mais consciente dos 
recursos semióticos a serem utilizados, simplificando o processo, que 
ocorre de forma mais direta (RADFORD; SABENA, 2015). 

Iconicidade 

forma como percebemos, no processo de objetivação, traços similares, 
por meio da comparação com experiências nossas anteriores, separando 
o que é igual do que é diferente, levando a um processo progressivo, 
aumentando a precisão e a inteligibilidade daquilo que se toma 
consciência (RADFORD, 2008b). 

Orquestração 
Icônica 

coordenação dos meios semióticos utilizados por outro indivíduo, 
reformulando-a e utilizando-a como referência para desenvolver o seu 
processo de coordenação dos meios semióticos. (RADFORD, 2009) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Esses construtos aqui definidos (feixe semiótico, nó semiótico, contração 

semiótica, iconicidade e orquestração icônica) são categorias importantes, no aspecto 

metodológico, como forma de análise do processo de objetivação, à medida que 

possibilitam a análise dos segmentos da atividade e referem-se a momentos do labor 
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conjunto, em que se percebe o aprimoramento da coordenação dos meios semióticos 

mobilizados.  

Entretanto, precisamos destacar que, como definido por Radford (2017a), o 

labor conjunto é um processo dialético e conflitivo por natureza. Assim, no 

entrelaçamento entre o processo de objetivação e subjetivação os meios semióticos 

podem também ser coordenados ou não de determinada forma, muitas vezes ocasionando 

até a alienação, quando o indivíduo rompe o seu comprometimento com a atividade. 

Podemos verificar, em alguns casos, que a coordenação de meios semióticos potencializa 

os conflitos, ou seja, um tom de voz diferente, gestos entendidos como afrontosos, 

menosprezo com a linguagem utilizada pelo outro, falta ou excesso de confiança em 

relação ao outro, podem criar ruídos no labor conjunto. A esse respeito, Radford (2013) 

destaca que o labor conjunto não é apenas espaço de consenso, mas um espaço de conflito 

e subversão e que,  

 
a não resolução da discussão não deve ser vista como uma falha 
educacional. Pelo contrário: o labor conjunto não significa que haverá 
consenso. A ideia de labor conjunto repousa no reconhecimento da 
pluralidade de vozes e perspectivas envolvidas. Sua característica mais 
importante é justamente ser subversivo, provocar tensões e 
contradições. (RADFORD, 2013, p.12, tradução nossa)  

 

Portanto, a noção de harmonia na articulação dos meios semióticos mobilizados, 

que caracterizam os construtos semióticos definidos para análise, não deve ser confundida 

com a busca do direcionamento do labor conjunto para uma harmonia de 

posicionamentos, vozes, perspectivas e ideias. A articulação dos meios semióticos pode 

ser utilizada para a verificação da configuração ou não de determinados construtos 

semióticos, mas não deve ser considerada como uma falha ou inadequação do processo 

de objetivação, que transcorre de forma sempre contínua, não-linear e é caraterizado pelo 

encontro dos indivíduos com os saberes postos culturalmente, por meio do labor conjunto. 

O processo de objetivação deve ser entendido como processo que caracteriza e explica 

esse encontro entre os indivíduos e a cultura, mas não como uma busca de um necessário 

“final feliz”. 
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2 ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

Com o intuito de alinhar o referencial teórico para a compreensão dos conceitos 

envolvidos na aprendizagem da orientação espacial, neste Capítulo buscamos discorrer 

sobre a ideia de espaço no âmbito da Geometria, como campo da Matemática. Como uma 

pesquisa que tem como foco o processo vivenciado na sala de aula, buscamos refletir 

também como os temas ligados à orientação espacial são tratados nos documentos 

curriculares oficiais do Brasil. Por fim, delineamos ainda, os principais elementos 

matemáticos e categorizações, sobre orientação espacial, que serviram de base para as 

análises desta pesquisa. 

 

2.1 GEOMETRIA E ESPAÇO 

 

Para discutirmos sobre orientação espacial é necessário discorrer sobre 

conceitos, como: percepção espacial, senso espacial, pensamento espacial, 

visualização espacial e representação espacial. Todavia, como sustenta a investigação 

realizada por Blanco (2011), não há consenso na definição desses conceitos. Assim, mais 

do que discutir as possibilidades epistemológicas envolvidas em cada um desses 

conceitos, o objetivo desta seção foi partir do campo da matemática, mais especificamente 

da geometria, destacar elementos envolvidos nesses conceitos que permitiram estabelecer 

o conceito de orientação espacial que embasou as análises desta pesquisa.  

A matemática como ciência tem feito parte da história da humanidade sempre 

com relevância cultural, como forma do ser humano refletir sobre como o mundo 

funciona e tentar estabelecer uma relação lógica, classificações, comparações, 

generalizações, padrões para explicar e para atuar nesse mundo. Todavia, os saberes 

matemáticos mobilizados, a importância dada a eles, e a sua utilização para o 

estabelecimento das relações sociais sempre variam de acordo com cada cultura.  

De uma forma comum as pessoas estabelecem o entendimento da matemática 

como “[...] a ciência dos números e das formas, das relações e das medidas, das 

inferências, e as suas características apontam para precisão, rigor e exatidão” 

(D´AMBRÓSIO, 2005, p.114). Entretanto, dentro da visão sociocultural estabelecida 

como fundamento para esta pesquisa, buscamos entender a matemática “[...] como uma 

estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para 

entender, para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu 
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imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural” (D’AMBRÓSIO, 

2005, p.102). 

Quando estabelecemos a ideia de um pensamento matemático, como 

metodologia de análise e compreensão, podemos subdividi-lo em tipos específicos, a 

exemplo dos pensamentos aritmético, algébrico, geométrico, entre outros. Nesta pesquisa, 

a partir do foco na educação matemática enxergamos a movimentação de saberes 

matemáticos envolvidos no campo da geometria e do pensamento geométrico que, em 

geral, se refere à compreensão dos saberes matemáticos mobilizados para a compreensão 

dos espaços e das formas em que estamos imersos no mundo que nos rodeia.  

As primeiras experiências espaciais de um indivíduo envolvem o seu próprio 

corpo e o espaço social que o rodeia (VECINO, 2005). Nesse contexto, percepção 

espacial nos remete a como o sujeito percebe o espaço em sua volta por meio dos sentidos 

(MOREIRA; GUSMÃO; FONT, 2018). Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 377), trata-se 

de “[...] um fenômeno de estrutura e só se compreende no interior de um campo 

perceptivo que inteiro contribui para motivá-la, propondo ao sujeito concreto uma 

ancoragem possível”. Entretanto, compreendemos que a percepção vai além de um 

processo de estímulo-resposta, ganha significados na conjunção das informações 

adquiridas pelos sentidos com um conjunto mais amplo de significados e sentimentos.   

A ideia de percepção espacial pode ser entendida como o estabelecimento de 

representações mentais do espaço com base na percepção realizada pelos sentidos 

humanos (DONDIS, 2003). Entretanto, muitas vezes a percepção espacial é entendida de 

forma restrita ressaltando a relevância do sentido da visão, como canal importante para a 

percepção do mundo a nossa volta. Porém, destacamos que, nesse caso, a percepção 

espacial é mais ampla e definida também por sentidos como o tato, o olfato, e a audição. 

Nesse aspecto, podemos refletir que até mesmo indivíduos que não possuam o sentido da 

visão podem desenvolver essa percepção espacial, com base nos elementos percebidos 

por outros sentidos, e elaborar representações mentais do espaço. Todavia, o 

aprofundamento dessa discussão está fora do objetivo deste trabalho.  

Na perspectiva sociocultural embasada na Teoria da Objetivação 

compreendemos a percepção espacial num sentido ainda mais amplo, imerso não apenas 

em um processo sensível, mas em um processo mais complexo de significação cultural, 

que interage e influencia a dinâmica perceptiva dos sentidos.  Assim, essa percepção 

requer não apenas a compreensão do espaço e das formas, nas quais as informações 
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imagéticas estão imersas, mas também o estabelecimento da relação dessas com o seu 

significado no cotidiano.  

Nesse sentido, podemos trazer a ideia de senso espacial desenvolvido como 

consequência dessa relação do indivíduo com o ambiente em sua volta. De modo geral, o 

senso espacial “[...] está relacionado ao modo como os estudantes pensam e raciocinam 

sobre formas e espaços” (VAN DE WALLE, 2009, p. 439).   

Os termos raciocínio e pensamento são frequentemente considerados como 

sinônimos. Embora a discussão epistemológica sobre a semelhança ou distinção 

conceitual entre raciocínio e pensamento, não tenha sido objeto de aprofundamento nesse 

trabalho, destacamos que nesta pesquisa adotamos o termo raciocínio para remeter à 

habilidade lógica, no sentido aristotélico, como capacidade humana de estabelecer a 

relação entre princípios e elementos para se chegar a uma conclusão. O termo 

pensamento, por sua vez, foi empregado no sentido de compreender esse raciocínio 

dentro de um espectro semiótico mais amplo, de relações, sentimentos e significados 

envolvidos no processo.  

Podemos assim compreender a existência de um pensamento espacial como 

aquele que tem ênfase nos elementos do espaço que requerem uma lógica e também uma 

significação própria. Segundo Clements e Sarama (2009, p.107, tradução nossa), “[...] o 

pensamento espacial é importante porque é uma habilidade humana essencial que 

contribui para a habilidade matemática” e afirma que o pensamento espacial requer 

aprendizagem da visualização e da orientação espacial. Essa distinção entre habilidades 

de visualização espacial e orientação espacial, é feita também por autores como Bishop 

(2008), Clements (2008) e McGee (apud BLANCO, 2011). Assim, nesta pesquisa, para 

a definição do objeto de estudo, buscamos compreender o conceito de orientação 

espacial como distinto da visualização espacial.  

Nesse sentido visualização espacial nos remete a uma ênfase na identificação e 

análise dos elementos e propriedades dos objetos geométricos em si. Portanto, “[...] as 

habilidades de visualização espacial são processos envolvidos na geração e manipulação 

de imagens mentais de objetos bidimensionais e tridimensionais, incluindo mover, 

combinar e estabelecer correspondências entre eles”. (CLEMENTS; SARAMA, 2009, 

p.110, tradução nossa). 

Quanto a orientação espacial, por ser conceito central na nossa pesquisa, 

buscamos trazer também elementos de fora do campo da geometria, para então traçar a 
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definição que adotamos no âmbito da Educação Matemática. Verificamos que no campo 

da Antropologia,   

 

[...] a pesquisa sobre orientação espacial humana (wayfinding) centrou-
se em duas teorias conflitantes: o "mapa mental", pelo qual os humanos 
constroem representações cognitivas abstratas das relações espaciais 
entre objetos e "domínio prático", que rejeita a idéia de que existem 
representações e, em sua forma mais desenvolvida, sugere que o 
wayfinding é um processo de passar de uma perspectiva visual 
reconhecida (vista) para outra (transições entre vistas). (ISTOMIN; 
DWYER, 2009, p. 29, tradução nossa). 

 

Entretanto, Istomin e Dwyer (2009) apontam que as duas teorias são 

complementares e que os humanos usam mapas mentais também utilizam a memorização 

de vistas durante a orientação. Essa distinção de teorias da Antropologia se dá no âmbito 

de suposições de como ocorre o processamento cognitivo das informações espaciais. 

Todavia, seja por mapas mentais, por meio de sequências de vistas, ou pela 

complementariedade desses processos, essas teorias antropológicas pressupõem que o ser 

humano desenvolve a orientação espacial por meio de representações mentais do espaço. 

Ressaltamos também que o trabalho de Istomin e Dwyer (2009) citam que vários 

estudos antropológicos, que se concentraram em grupos humanos considerados com 

capacidades extraordinárias de orientação espacial, serviram para desmistificar a 

capacidade de orientação espacial humana como algo instintivo e animal. Isto sugere que 

essas capacidades dependem mais de como determinada sociedade ou cultura lida com a 

importância e com a prática da orientação espacial.  

No campo da psicologia, Newcombe (2016) traz a discussão sobre o 

desenvolvimento de habilidades espaciais, e caracteriza dois subdomínios, que seriam a 

habilidade relacionada à navegação, quanto a relação entre os objetos; e a habilidade 

relacionada a objetos individuais e as suas transformações. Consideramos a habilidade 

espacial de navegação como abrangida pela conceituação de orientação espacial e como 

algo fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, para conviver no seu mundo e 

para tomar decisões espaciais. As habilidades relacionadas a objetos individuais e suas 

transformações, por sua vez, estariam mais ligadas ao que compreendemos como 

visualização espacial. 

No campo da Matemática adotamos como referência para as análises dessa 

investigação o conceito de orientação espacial trazido por Clements e Sarama (2009) 

que definem como 
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[...] saber onde você está e como se locomover no mundo; isto é, 
entender as relações entre diferentes posições no espaço, a princípio 
com respeito à sua própria posição e ao seu movimento através dela, e 
eventualmente de uma perspectiva mais abstrata que inclui mapas e 
coordenadas. Essa competência essencial não está ligada apenas ao 
conhecimento da matemática, mas também à maneira como nos 
lembramos das coisas (CLEMENTS & SARAMA, 2009, p. 107, 
tradução nossa). 

 

Partindo então do conceito de orientação espacial como algo distinto da 

visualização espacial é necessário estabelecer que características podemos levar em 

consideração para demarcar essa distinção. Como elementos para nortear essa reflexão 

podemos trazer a distinção de habilidades de visualização espacial e de orientação 

espacial descritas por Mark G. McGee (apud BLANCO, 2011), conforme estabelecido 

no Quadro 2 a seguir: 

 
Quadro 2 - Habilidades espaciais distintas entre visualização e orientação espacial descritas 

por Mark G. McGee 
 

VISUALIZAÇÃO ESPACIAL ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

- Imaginar a rotação de um objeto, a 
representação de um objeto, o 
desenvolvimento de um sólido, as mudanças 
relativas de posição de um objeto no espaço; 

- Visualizar uma configuração na qual há 
movimento entre suas partes; 

- Compreender movimentos imaginários em 
três dimensões, e manipular objetos na 
imaginação; 

- Manipular ou transformar a imagem de um 
padrão espacial em outra disposição.  

- Determinar as relações entre diferentes 
objetos espaciais; 

- Reconhecer a identidade de um objeto 
quando ele é observado de diferentes ângulos 
ou quando o objeto se move; 

- Considerar relações espaciais onde a 
orientação do observador é essencial; 

- Perceber padrões espaciais e compará-los 
entre eles; 

- Não se confundir com várias orientações 
com as quais um objeto espacial é 
representado; 

- Perceber padrões espaciais ou manter a 
orientação em relação aos objetos no espaço. 

Fonte: Blanco, 2011, p. 27 

Portanto, percebemos que nessa distinção estabelecida por McGee, as 

habilidades de visualização espacial centram-se em como um indivíduo percebe 

determinado objeto e suas transformações, da perspectiva do observador desse objeto 

como externo ao sistema referencial a que esse objeto pertence. Nesse caso, a posição do 
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observador em relação ao objeto ou mesmo a relação entre objetos observáveis não é 

relevante. As habilidades de orientação espacial, de outro modo, requerem a compreensão 

de um sistema referencial mais amplo, em que a posição do observador em relação ao 

objeto, ou a posição desse objeto em relação a outros é fundamental para a compreensão 

do espaço. Na visualização centramos a atenção no objeto em si, e na orientação espacial 

centramos atenção nesse objeto, mas percebendo o sistema espacial no qual o objeto está 

imerso, e do qual fazem parte outros objetos.  

Apesar de considerarmos como habilidades8 distintas para efeitos de análise, 

identificamos que para as atividades de orientação espacial, as habilidades de visualização 

espacial se constituem como fundamentais.  

Nesta pesquisa centramos a análise tendo como referência os elementos que 

caracterizam a orientação espacial, como componente do pensamento espacial e, com 

isso, buscamos não centrar nos elementos mais ligados à visualização espacial, que 

enfatizam os objetos geométricos propriamente ditos e suas propriedades. Portanto, 

adotamos a ideia de distinção ente a visualização espacial e a orientação espacial, como 

propõe McGee (apud BLANCO, 2011).  

Diante disso, optamos por utilizar o termo orientação espacial para caracterizar 

a relação dos indivíduos com o espaço e a relação entre os indivíduos no espaço, 

considerando essa distinta da visualização espacial, que dá ênfase aos objetos 

geométricos propriamente ditos, suas propriedades e transformações. Assim, o termo 

orientação espacial foi adotado para fazer referência ao conjunto de habilidades 

necessárias para localizar, movimentar e representar objetos e pessoas no espaço 

(CLEMENTS; SARAMA, 2009).   

Ao considerar de forma distinta o conceito de visualização espacial e de 

orientação espacial, torna-se relevante a compreensão da representação espacial. Ao 

longo da evolução das sociedades o ser humano lida de forma diferente com a 

representação do espaço, utilizando-se de ferramentas cada vez mais elaboras para esse 

registro, de modo que esse processo possa ser compartilhado com outros indivíduos.  

Historicamente, a forma de lidar com as representações espaciais para conviver 

com o espaço perceptível destacou-se como um fator cultural importante para o 

 
8 Ressaltamos que a maior parte dos estudos aqui citados discorrem sobre o conceito de habilidades para 
falar do que caracteriza a orientação espacial. Entretanto, como a nossa pesquisa está embasada na Teoria 
da Objetivação, de características histórico-culturais, compreendemos o termo habilidade como 
decorrência de um tipo de saber potencial, cristalizado histórico e culturalmente, que refrata à consciência 
do indivíduo e é corporificado no labor conjunto. 
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desenvolvimento das sociedades. Por exemplo, durante o período do Império Romano 

(WALDMAN, 2013) ou durante as grandes navegações (VELOSO FILHO, 2012), o uso 

de representações do espaço por meio de mapas foram fatores relevantes para a expansão 

geográfica dessas sociedades. Assim, compreendemos que o desenvolvimento histórico 

de formas de representação e compreensão do espaço faz com que o ser humano e as 

sociedades lidem com esse ambiente de forma diferente. 

É importante destacar que a forma de representar o espaço por meio de mapas, 

não é neutro (JOLY, 1990), mas relacionado ao poder, à ocupação do espaço, a um sentido 

político. A representação gráfica pode ser utilizada como forma de ocupar o espaço, ou 

de definir que espaço pode ser ou não ocupado. Destacamos, por exemplo, que o avanço 

da Geometria na civilização egípcia foi alicerçado principalmente como uma forma de 

gerenciar as terras férteis do Rio Nilo, representando aquele espaço e organizando a sua 

ocupação (GASPAR; MAURO, 2004). Nas sociedades alicerçadas na propriedade 

privada, o mapa também tem a função de delimitar o que é o espaço público do que é o 

espaço privado. Portanto, tomar consciência de como se dá essa representação, permite 

ao sujeito a reflexão sobre o pertencimento espacial, sobre como se dá essa ocupação e 

como se estabelece as relações de poder nesse espaço. 

No período contemporâneo, em que o desenvolvimento tecnológico dos meios 

de transporte nos permite o encurtamento do tempo para se percorrer grandes distâncias, 

o uso de representações gráficas e mapas em formatos digitais, possibilita-nos perceber 

todo o planeta. Isso nos traz desafios quanto a percepção ampliada de espaço, suas formas 

de representação, e tomar consciência disto se torna cada vez mais relevante para os 

indivíduos e para as sociedades. Nesse contexto é fundamental que a escola seja um local 

privilegiado para que os estudantes tomem consciência das relações com o espaço de 

forma ampla e possam se orientar nesse espaço, alargando o seu sentido de mundo. 

 

2.2 ORIENTAÇÃO ESPACIAL E DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIAIS 
 

Existem diversos estudos que apontam para a importância da habilidade espacial 

na Educação Matemática, como Bishop (2008), Clements (2008) e Tartre (1990). No 

currículo escolar, essas habilidades são, frequentemente, relacionadas ao campo de estudo 

da Geometria. Outros autores, como Van Hiele (apud USISKIN, 1994), referem-se ao 

pensamento geométrico ao tratar das questões espaciais, as quais denominamos de 
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pensamento espacial. Essa referência é adotada em currículos como o do Brasil, que 

colocam a Geometria como um campo da Matemática ao lado da Álgebra e da Aritmética.  

O Ensino Fundamental no Brasil é dividido em anos iniciais (1º ao 5º Ano) e 

anos finais (6º ao 9º ano). Como os dados utilizados para as análises da nossa pesquisa 

foram coletados numa sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental, demos ênfase em 

aspectos referentes à orientação espacial em documentos curriculares para os anos finais 

do Ensino Fundamental. 

Quanto aos documentos curriculares que norteiam o Ensino Fundamental no 

Brasil, nas últimas décadas, destacamos os seguintes: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), documento curricular não obrigatório, editado pelo Ministério da 

Educação para os Ensino Fundamental nos anos iniciais (BRASIL, 1997) e anos finais 

(BRASIL, 1998), em vigor no período de 1997 a 2018; e a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), documento normativo que define o conjunto de aprendizagens 

essenciais a serem desenvolvidos pelos estudantes ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica e que vigora desde 2018.  

Nos PCN, o eixo temático da Geometria abrange aspectos relacionados a Espaço 

e Forma, os quais num primeiro momento poderíamos fazer certo paralelo com a 

conceituação respectiva de orientação espacial e visualização espacial, que adotamos 

neste trabalho. Quanto aos anos finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), 

verificamos que a geometria no campo do espaço e forma centra ênfase na compreensão 

dos objetos geométricos propriamente ditos, suas propriedades e a relação desses objetos 

com os eixos de números e operações e também de grandezas e medidas, alinhando-se 

mais ao que classificamos nessa pesquisa como visualização espacial. Por exemplo 

estabelece que  

 

o trabalho com espaço e forma pressupõe que o professor de 
Matemática explore situações em que sejam necessárias algumas 
construções geométricas com régua e compasso, como visualização e 
aplicação de propriedades das figuras, além da construção de outras 
relações. (BRASIL, 1998, p. 51) 

 

Apenas nos PCN para os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997) 

é que verificamos o estabelecimento de objetivos para a geometria, mais relacionados ao 

que classificamos na nossa pesquisa como orientação espacial.  Dispõe, por exemplo, que 

as atividades de geometria são importantes para  
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estimular os alunos a progredir na capacidade de estabelecer pontos de 
referência em seu entorno, a situar-se no espaço, deslocar-se nele, 
dando e recebendo instruções, compreendendo termos como esquerda, 
direita, distância, deslocamento, acima, abaixo, ao lado, na frente, atrás, 
perto, para descrever a posição, construindo itinerários.” (BRASIL, 
1997, p. 49) 

 

Recentemente, em 2018, o Brasil aprovou a sua Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), documento normativo obrigatório que define o conjunto de 

aprendizagens essenciais para os estudantes da Educação Básica. 

A BNCC (BRASIL, 2018) estabelece que a  

 

geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e 
de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, 
estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre 
elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o 
pensamento geométrico dos alunos (BRASIL, 2018, p. 269, grifo 
nosso). 
 

Podemos destacar também que a BNCC (BRASIL, 2018) enfatiza a interligação 

entre a Álgebra e a Geometria. Percebemos que esse destaque é dado no sentido da 

compreensão da geometria analítica, na utilização do plano cartesiano e na importância 

da influência do pensamento algébrico na resolução de problemas geométricos. Todavia, 

não percebemos a mesma ênfase e o devido destaque sobre a influência no caminho 

inverso, ou seja, de como o pensamento geométrico (espacial) pode ser importante para 

o desenvolvimento da noção de sequência, no estabelecimento de padrões. 

Ressaltamos que na BNCC (BRASIL, 2018), explicita-se o entendimento de que 

para o desenvolvimento do pensamento geométrico devemos dar ênfase ao estudo de 

posições e deslocamentos no espaço (Espaço) e a relação entre elementos de figuras 

(Forma). 

Evidenciamos que para algumas Unidades Temáticas ligadas à Matemática 

(Geometria e Grandezas e Medidas) estão explicitados diversos objetos de conhecimento 

que podemos relacionar com o que definimos nessa pesquisa como relacionadas à 

orientação espacial, conforme expresso no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Relação dos objetos de conhecimentos referente a orientação espacial na BNCC 
 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
ANO 

Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando 
diversos pontos de referência e vocabulário apropriado 

Geometria 1º 

Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, 
segundo pontos de referência, e indicação de mudanças de 
direção e sentido 

Geometria 2º 

Localização e movimentação: representação de objetos e 
pontos de referência 

Geometria 3º 

Localização e movimentação: pontos de referência, direção e 
sentido 

Geometria 4º 

Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no plano cartesiano 

Geometria 5º 

Plantas baixas e vistas aéreas 
Grandezas e 

Medidas 
6º 

Fonte: BRASIL, 2018.9 

 

Assim, evidenciamos que na BNCC, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) estão indicados, na Unidade Temática de Geometria, objetos 

de conhecimento ligados explicitamente a orientação espacial. Entretanto, à medida que 

analisamos os objetos de conhecimento da unidade temática geometria para os anos finais 

do Ensino Fundamental identificamos ênfase apenas em objetos de conhecimento ligados 

às habilidades de visualização espacial e da compreensão das figuras em si, suas 

propriedades e relação entre seus elementos, com a ênfase em aspectos do pensamento 

algébrico e aritmético. 

Ressaltamos que a falta de ênfase, na BNCC, em objetos de conhecimento 

ligados à orientação espacial como integrante do pensamento geométrico, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, ocorre exatamente no período em que os indivíduos ganham 

mais autonomia de deslocamento, percorrendo a cidade, tendo a compreensão de que o 

mundo é maior do que aquele vivenciado no dia-a-dia por ele, e a ausência do 

desenvolvimento de habilidades de orientação espacial limita a percepção desse espaço, 

a sua exploração, a sua ocupação e o sentimento de pertencimento a um espaço mais 

amplo.  

 

 
9 Compilação de objetos de conhecimento da Base Nacional Curricular Comum - BNCC (BRASIL, 2018, 
pp. 275-317)  
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2.3 REFERÊNCIAS DE ORIENTAÇÃO ESPACIAL PARA A ANÁLISE DA 
PESQUISA 

 
Uma variável importante no processo de tomada de consciência e domínio das 

relações do sujeito com o espaço é com certeza, a dimensão física do ambiente em que o 

sujeito está imerso. O sujeito toma consciência do espaço mais próximo, que está no 

campo dos seus sentidos da visão e, continuamente, toma consciência de espaços cada 

vez maiores (GODINO, 2004). 

Quando se fala em compreender e se orientar no espaço, uma primeira noção 

importante é o de sistema de referência. Quando se analisa ou se pensa um espaço, ele é 

compreendido com base nos seus pontos de referência. Para o indivíduo, no 

desenvolvimento da percepção do espaço a sua volta, é muito comum se levar em 

consideração o próprio corpo como ponto de referência do sistema a ser analisado. Quanto 

a essa dimensão física do espaço, Godino (2004) ressalta a concepção de Brosseau, 

caracterizando os diversos espaços em três campos, como demonstrado a seguir: 

Micro-espaço – setor do espaço próximo ao sujeito e que contém objetos 

sensíveis tanto a visão como a manipulação. Neste setor o sujeito pode mover o 

objeto ou mover-se em qualquer direção; 

Meso-espaço – parte do espaço acessível a uma visão global que pode ser 

percorrido por um sujeito, obtida a partir de observações sucessivas, mas com 

defasagem temporal mínima. Contém objetos que não podem ser manipulados. 

Demandam orientação relativas a um sistema de referenciais fixos, que não 

necessariamente o sujeito. Espaço de deslocamento possíveis do sujeito; 

Macro-espaço – espaço inacessível a uma percepção direta do sujeito. Fornece 

uma visão global simultânea. Só pode ser coberto por uma sucessão de visões 

locais, separadas umas das outras por deslocamento do sujeito na superfície da 

terra. 

Destacamos que, à medida que o indivíduo avança no pensamento espacial, do 

micro-espaço para o macro-espaço, o sistema de referência a ser utilizado deixa de ser 

seu próprio corpo e os objetos sensíveis à percepção visual, e passa a ser cada vez mais 

importante a utilização de representações espaciais e de outros sistemas de referência, que 

permitam que o pensamento espacial se estabeleça fora do campo perceptível pela visão. 

Com isso, exige-se cada vez mais abstração na representação dos espaços e o uso de 

ferramentas mais complexas de representação gráfica. Assim, podemos entender que o 

uso adequado da representação espacial é fundamental para que o sujeito desenvolva o 
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pensamento espacial no macro-espaço. A orientação num espaço representacional leva a 

uma dificuldade a mais ao indivíduo, por conta da referência do observador. Isto ocorre 

porque,  

 

as representações da realidade (desenhos, fotografias, modelos, etc.) 
assumem uma grande dificuldade na determinação das posições dos 
diferentes elementos envolvidos, pois, além das relações estabelecidas 
entre os elementos envolvidos, devemos levar em conta a intervenção 
de um elemento de referência móvel: o observador dessa representação 
(VECINO, 2005, p.276, tradução nossa). 

 

Os estudos de Gonzato, Blanco e Godino (2011) estabelecem a classificação para 

tarefas de orientação e visualização espacial em três famílias de atividades: orientação 

estática do sujeito e dos objetos; interpretação de perspectivas de objetos tridimensionais; 

orientação do sujeito em espaços reais. Com base nessas famílias classificam as tarefas 

de orientação do sujeito em espaços reais, com base nos estímulos iniciais10 que oferecem 

(espaço real; representação espacial; espaço real + representação espacial) e suas 

respostas. 

Entretanto, propomos para esta pesquisa uma categorização de análise das 

tarefas de orientação espacial não centrada nos estímulos, mas no tipo de sistema de 

referência espacial adotado. Assim, defendemos uma noção mais restrita de espaço real, 

como aquele que é ocupado pelo indivíduo e percebido pelos seus sentidos no momento 

da orientação (espaço real perceptível), e uma noção ampliada de espaço 

representacional, que constitui um espaço de orientação, real ou não.  

Isso nos traz a compreensão de um elemento importante para a análise dos dados 

desta pesquisa, que é a consideração do espaço real como aquele espaço perceptível ao 

observador por meio dos seus sentidos, com a percepção espacial elaborada no momento 

da orientação espacial. Assim, o conceito de espaço real apresentado não se refere à 

existência física ou não de um determinado espaço, mas se a percepção desse espaço 

ocorre de forma direta por meio dos sentidos, no momento da orientação, tendo o 

observador como central no sistema de referência. Portanto, neste caso podemos 

considerar a representação mental de um espaço real, em que o observador não se 

encontra nele em determinado momento, como uma representação desse espaço, da 

mesma forma que uma maquete de determinado espaço também é uma representação. 

 
10 “Estímulo inicial refere-se à presença ou não, na descrição da tarefa, do objeto físico ou de uma de suas 
representações.” (Gonzato, Blanco e Godino (2011, p.105, tradução nossa)) 
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Reconhecemos que essa concepção de espaço real como algo restrito, 

considerando o espaço perceptível pelo observador e apenas aquele em que ele se coloca 

como origem do sistema de referência, difere da conceituação de espaço real adotado por 

outros autores como Vecino (2005) e Gonzato, Blanco e Godino (2011). Todavia, 

partimos do princípio de que esse recorte conceitual seja importante, já que na evolução 

da orientação espacial os indivíduos, em geral, iniciam por esse espaço real restrito, até 

um espaço representacional mais abstrato.  

Nesse sentido, propomos como parâmetro para o estabelecimento da orientação 

espacial, a adoção do sistema de referência alicerçado no espaço real perceptível ou no 

espaço representacional. Assim, o parâmetro utilizado para essa classificação foi a 

consideração de que o indivíduo que está se orientando é ou não origem do sistema de 

referência. Considerando então essa distinção entre espaço real perceptível (como aquele 

espaço perceptível no momento da orientação, com o observador como central no sistema 

de referência) e espaço representacional, verificamos que a orientação espacial pode 

ocorrer segundo o sistema de referência em apenas um desses espaços, quer seja real quer 

seja representacional, ou no estabelecimento de relação entre os sistemas de referência 

desses espaços.  

Diante disso, delineamos uma primeira categorização para a análise desta 

pesquisa, considerando que a orientação espacial, quanto aos sistemas de referência 

espacial adotados, pode ser vivenciada, de quatro modos, conforme exposto no Quadro 

4: 
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Quadro 4 - Modos de vivenciar tarefas de orientação espacial com base no 
sistema de referência adotado. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

A categorização descrita no Quadro 4, torna-se importante para esta pesquisa, 

especialmente por ser um norte para embasar a análise das tarefas na sala de aula, 

considerando os meios semióticos mobilizados nas atividades pelos estudantes e 

professor. Além disso, remete-nos a uma estruturação das formas de representação do 

espaço, como meios semióticos importantes a serem mobilizados no labor conjunto que 

leva ao processo de objetivação da orientação espacial.  

Com inspiração no conceito de que orientação espacial é saber onde você está 

(localização) e como se locomover no mundo (movimentação), adotado por Clements e 

Sarama (2009), propomos a segunda categorização relevante para a análise dos dados 

obtidos na pesquisa, quanto aos saberes envolvidos na orientação espacial, adotada 

também como referência para o desenho das tarefas e para a compreensão quanto ao 

processo de objetivação nessa temática. Com isso, consideramos que o processo de 

objetivação da orientação espacial ocorre com a mobilização de saberes que podem ser 

analisados com base nas categorias apresentadas no Quadro 5: 

 

 

 

•quando o espaço objeto da orientação é o espaço percebível pelos sentidos,
especialmente a visão, e neste caso o próprio corpo do observador é elemento
central do sistema de referência;

No espaço real perceptível

•quando a orientação ocorre levando-se em consideração um sistema de
referência de um espaço representacional, seja uma representação gráfica ou
mental, de um espaço real ou não;

No espaço representacional

•quando a orientação espacial ocorre por meio do estabelecimento de uma
interligação entre o sistema de referência do espaço representacional e o
sistema de referência do espaço real perceptível;

Na relação espaço real/representacional

•quando a orientação espacial ocorre no estabelecimento de relação entre
sistemas de referência de espaços representacionais distintos.

Na relação representacional/ representacional
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Quadro 5 - Categorias de mobilização de saberes matemáticos nas tarefas de 
orientação espacial. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Um questionamento que se pode levantar é: por que incluirmos a comunicação 

como uma categoria que agrega saberes espaciais e não meramente uma questão 

linguística ou semiótica, relativa a como passar uma mensagem sobre uma localização ou 

movimentação espacial? Ocorre que a comunicação de uma orientação espacial requer 

mais do que a compreensão de uma linguagem adequada e significativa para comunicar 

algo. Requer o estabelecimento de uma relação entre sistemas de referência espaciais 

entre quem comunica a orientação e quem receberá essa comunicação. Pretendemos com 

isso enfatizar que, a comunicação de uma orientação espacial integra o pensamento 

espacial e não é meramente uma forma de comunicar um determinado pensamento 

espacial. 

Nesse sentido, o conjunto de elementos espaciais envolvidos na categoria 

comunicação, requerem a compreensão de uma alteridade espacial, compreendendo que 

não estamos sós no mundo e que a comunicação da orientação espacial requer se colocar 

no lugar do outro, neste caso, também no sentido espacial. 

•refere-se à identificação de posições no espaço, de um observador ou de um
objeto, em relação a um determinado sistema de referência adotado. Neste
caso, considera-se os objetos são estáticos, mantendo-se na sua posição em
relação ao sistema de referência adotado e em relação a outros objetos;

Localização

•refere-se à identificação do movimento realizado por um observador ou
objeto num determinado espaço. Neste caso considera-se que a posição do
observador ou dos objetos se altera entre eles ou em relação a um
determinado sistema de referência;

Movimentação

•leva-se em consideração a alteridade na orientação espacial, ou seja, como
um indivíduo comunica a outro (ou outros) indivíduo uma determinada
localização ou movimentação no espaço. Neste caso, destaca-se a relação
estabelecida entre o sistema de referência adotado por um indivíduo que
comunica determinada orientação espacial e o sistema de referência do
indivíduo que recebe a mensagem. Portanto, a comunicação pressupõe a
utilização de uma linguagem que comunique a localização ou a
movimentação, permitindo que os indivíduos estabeleçam essa comunicação
utilizando o mesmo sistema de referência ou estabelecendo uma relação
lógico-espacial entre os sistemas de referência adotados por quem comunica
e por quem recebe a comunicação.

Comunicação
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Diante das categorizações estabelecidas nos Quadros 4 e 5, definimos então para 

esta pesquisa que orientação espacial é a mobilização de saberes para localizar, 

movimentar, comunicar, perceber e representar objetos e pessoas no espaço. 

Além das duas categorias referidas anteriormente, outro elemento relevante para 

a análise proposta nesta pesquisa é a identificação e compreensão da articulação dos 

meios semióticos no processo de mobilização dos saberes envolvidos na orientação 

espacial, considerando esses como aqueles dotados de significados, que são mobilizados 

no processo de objetivação e levam o indivíduo a tomar consciência dos objetos postos 

culturalmente e historicamente (RADFORD, 2003). 

Dentre os meios semióticos mobilizados na orientação espacial, podemos 

destacar o uso das representações gráficas do espaço, que podem ser materializadas por 

meio de desenhos, croquis, plantas, mapas. As representações gráficas do espaço são 

utilizadas com uma frequência cada vez maior e são meios semióticos relevantes, por 

conseguir consolidar uma grande quantidade de informações, além de tornar mais 

explícito o sistema de referência adotado na orientação. 

Outro meio semiótico relevante na orientação espacial é a utilização de termos 

linguísticos que trazem um significado espacial. Para Vecino (2005), a orientação no 

espaço leva o sujeito à necessidade do uso de termos linguísticos próprios para indicar 

essa orientação. Esses termos linguísticos podem ser agrupados em pares de expressões 

opostas ou apresentar-se sem um sentido de conflito, num sentido absoluto ou relativo, 

de acordo com a existência ou não de um elemento de referência. Podemos citar entre 

esses termos, os expressos no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Termos linguísticos de sentido espacial 

Sentido de conflito Sentido absoluto Sentido relativo 

Frente / trás 

Perto / longe 

Acima / abaixo 

Mais / menos 

Direita / esquerda 

Antes / depois 

 

Vira 

Gira 

Dobra 

Passa 

 

Entre 

Ao lado de 

No centro 

Ao redor 

Fonte: Vecino (2005) 
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Outro meio semiótico importante para o processo de objetivação da orientação 

espacial são os gestos, que trazem significados ao movimento e ao ritmo. Ressaltando 

essa importância, Vygotsky (1989, p.121) afirma que “[...] os gestos são a escrita no ar, e 

os signos escritos são, frequentemente, simples gestos que foram fixados”. Considerados 

dentro de uma abordagem semiótica, os gestos são uma forma de tomar consciência de 

conceitos que muitas vezes não podem ser totalmente indicados no mundo concreto 

(RADFORD, 2005). 

Assim, podemos considerar que, 

 

[...] o gesto, como meio semiótico de objetivação e visibilidade na 
atividade semiótica dos estudantes, desempenha um papel importante 
na expressão de suas intenções e em seu processo de conceituação. Os 
gestos são uma parte constitutiva da solução de um problema 
matemático; não podem ser entendidos como "ilustrações simples" dos 
objetos referidos em explicações verbais.” (VERGEL; ROJAS, 2018, 
p.71, tradução nossa). 

 

Para a análise das atividades adotamos a classificação dos gestos proposta por 

McNEIL (apud FERNANDES, 2008), conforme expresso no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Classificação dos tipos de gestos. 

 

Fonte: McNEIL (apud FERNANDES, 2008, p.54).  
. 

 
 

•têm uma relação direta com o discurso semântico, ou seja, existe um
isomorfismo entre o gesto e a entidade que ele expressa. No entanto a sua
compreensão está subordinada ao discurso que o acompanha;

Gestos icônicos

•indica uma representação pictórica de uma idéia abstrata que não poderia
ser representada fisicamente, como quando, por exemplo, explicamos aos
alunos o limite de uma função f(x) quando x tende a zero.

Gestos metafóricos

• têm a função de indicar objetos reais ou virtuais, pessoas, posições no
espaço.

Gestos dêiticos

•são curtos e rápidos e acompanham o ritmo do discurso dando significado
especial a uma palavra, não pelo objeto que ela representa, mas pelo seu
papel no discurso.

Gestos rítmicos
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Diante dos aspectos descritos, temos então o estabelecimento de duas 

categorizações para a análise realizada nesta pesquisa. A primeira, referente aos 

elementos que caracterizam a orientação espacial e a segunda quanto aos sistemas de 

referência vivenciados no momento da orientação espacial, que podem ser resumidas 

conforme expresso no Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Resumo das categorias utilizadas como referência para a análise dos 
resultados da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Além das categorias citadas no Quadro 8, tivemos como elementos relevantes na 

análise, os meios semióticos mobilizados no labor conjunto. Discorremos nesta seção 

especificamente sobre meios semióticos das representações gráficas, dos termos 

linguísticos e dos gestos, que consideramos relevantes na orientação espacial. Entretanto, 

com base na Teoria da Objetivação, compreendemos os meios semióticos mobilizados no 

labor conjunto como algo mais amplo e diversificado. Assim, na análise realizada não 

buscamos categorizar os meios semióticos mobilizados, mas identificar e compreender 

como estes são articulados nos diversos momentos do labor conjunto. 

 

  

Quanto a mobilização de saberes 
matemáticos nas tarefas de orientação 

espacial.

Localização

Movimentação

Comunicação

Quanto aos modos de vivenciar tarefas 
de orientação espacial com base no 

sistema de referência adotado.

Espaço real perceptível

Espaço representacional

Relação entre espaço real 
perceptível e espaço 

representacional

Relação entre espaços 
representacionais
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3 METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO 
 

Neste Capítulo buscamos inicialmente descrever os pressupostos metodológicos 

da pesquisa, definindo os caminhos percorridos na coleta dos dados e na análise dos 

resultados. Em seguida, descrevemos o contexto da intervenção planejada, os objetos de 

conhecimento trabalhados, bem como, a escola e os estudantes envolvidos na intervenção. 

Por fim, delineamos o desenho das tarefas elaboradas para a intervenção destacando os 

principais objetivos com cada questão.  

 
3.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao sugerir a análise de Teorias Educacionais no campo de pesquisa da Educação 

Matemática, Radford (2015, p. 549) propõe analisá-las com base na tríade de Princípios, 

Metodologias e Questões, (P, M, Q) conforme estrutura esquemática expressa na Imagem 

4: 

 

Imagem 4:Teoria composta de 3 componentes (P, M, Q) 

 
 

Fonte: Adaptado de Radford (2015, p. 549) 
 

Esses componentes se interrelacionam de modo a dar explicações sobre os 

fenômenos analisados. Uma determinada metodologia M está sempre relacionada com 

alguns Princípios Teóricos P, que lhe dão suporte conceitual, embasamento 

epistemológico convincente e indica questões de pesquisa Q que serão abordadas de 

acordo com a metodologia M. 

Sinteticamente Radford (2008a) define esses elementos como, 
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• Um sistema, P, de princípios básicos, que inclui visões implícitas e 
declarações explícitas que delineiam a fronteira do que será o universo 
do discurso e a perspectiva de pesquisa adotada. 
• Uma metodologia, M, que inclui técnicas de coleta de dados e 
interpretação de dados, como apoiado pela P². 
• Um conjunto, Q, de questões de pesquisa paradigmáticas (modelos ou 
esquemas que geram perguntas específicas à medida que surgem novas 
interpretações ou como os princípios são aprofundados, expandido ou 
modificado) (RADFORD, 2008a, p. 320, tradução nossa). 

 

Nos capítulos anteriores delineamos os aspectos teóricos, destacando o sistema 

de princípios básicos e as questões de pesquisa paradigmáticas que serviram como 

referencial teórico dessa pesquisa. No presente capítulo, buscamos então as definições e 

o desenho metodológico da pesquisa. 

Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa tem um caráter qualitativo, 

com o pesquisador atuando como parte ativa do processo analisado e não apenas como 

um observador desse processo. Destacamos, que a análise do processo de ensino-

aprendizagem foi priorizada, em lugar  da mensuração e avaliação dos resultados. Com 

isso, centramos a análise, nas pessoas e nos significados envolvidos no processo. 

Diante disso, caracterizamos metodologicamente a pesquisa como sendo de 

caráter qualitativo,  com base nas cosiderações feitas por Lüdcke e André (1987) de que, 

 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. [...]  
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 
[...]  
4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 
de atenção especial pelo pesquisador. [...] 
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 
pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem 
hipótese definidas antes do início dos estudos. As abstrações se formam 
ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num 
processo de baixo para cima. (LÜDCKE; ANDRÉ; 1986; p. 11-13) 

 

Consequentemente, a pesquisa qualitativa é a que mais se adequa aos nossos 

propósitos, principalmente porque é, em essência, “focalizada no indivíduo com toda a 

sua complexidade, e na sua inserção e interação com o ambiente sociocultural e natural.” 

(D’AMBRÓSIO, 2000, p.103). 

Diante disso, a partir do delineamento teórico realizado nos capítulos anteriores, 

passamos então para a etapa de definição do desenho das tarefas, que foram vivenciadas 
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na sala de aula durante a intervenção, levando em consideração o contexto da escola e os 

sujeitos dessa intervenção, como expresso neste capítulo. 

Com as tarefas desenhadas, a etapa seguinte foi a implementação por meio da 

vivência na sala de aula. As aulas foram gravadas11 em áudio e vídeo, e a partir desse 

registro em mídia, estabelecemos o detalhamento e a transcrição de segmentos relevantes 

observados durante a intervenção, que trouxeram dados e subsídios para a análise. 

Procedemos a etapa de análise dos dados com base nos subsídios delineados no 

referencial teórico, mas buscando refletir também sobre novas hipóteses que dialoguem 

com esse referencial. Esse processo, que pode ser considerado como um ciclo, baseiou-

se no proposto por Radford (2015) na reflexão sobre aspectos metodologicos da Teoria 

da Objetivação, que é representado esquematimente conforme a Imagem 5 expressa a 

seguir. 

 

Imagem 5 – Ciclo de desenho da tarefa, implementação, análise dos dados, e geração de 
hipótese 

 

Fonte: Adaptado de Radford (2015, p.563) 

 

 
11 Para a gravação foram respeitados os princípios éticos com os sujeitos no desenvolvimento da pesquisa 
e foram coletados Termos de Consentimento e autorizações para uso de imagem e gravação de voz, com 
os responsáveis dos estudantes. 

Implementação 

Análise dos 
dados

Geração de 
Hipóteses

Desenho das 
Taferas
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Com base nessa estrutura metodológica de quatro etapas, proposta por Radford 

(2015), nas seções a seguir, delineamos o contexto da intervenção e o desenho das tarefas, 

estabelecendo assim a primeira etapa dessa metodologia da intervenção. 

 
3.2 CONTEXTO DA INTERVENÇÃO 

 

Esta pesquisa está voltada para a investigação dos processos de objetivação no 

desenvolvimento da orientação espacial no ensino-aprendizagem da Geometria nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Dentro da unidade temática Geometria a pesquisa centrou 

em tarefas que abordaram aspectos relacionados à orientação espacial, especificamente 

quanto a comunicação, localização e movimentação de objetos no espaço. 

Para coletar os dados que permitissem realizar uma análise dos meios semióticos 

mobilizados em atividades de orientação espacial, optamos em trabalhar com tarefas 

voltadas para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. Nessa fase, em geral, pelo 

menos em termos de definições da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), os 

estudantes já trabalharam com tarefas que desenvolvem habilidades de lateralidade, 

localização espacial e plano cartesiano, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Quadro 

3). 

Na Unidade Temática Geometria, para o 6º no Ensino Fundamental, a BNCC 

enfatiza objetos de conhecimento mais ligados as habilidades de visualização espacial e 

da compreensão dos objetos em si, suas propriedades e relação entre seus elementos. 

Entretanto, como expressamos no Quadro 3, a BNCC indica, para o 6º ano na Unidade 

Temática Grandezas e Medidas, trabalhar o objeto de conhecimento de “plantas baixas e 

vistas aéreas” (BRASIL, 2017, p.300). Assim, procuramos desenvolver tarefas para 

trabalhar esses objetos de conhecimento, plantas baixas e vistas aéreas, e ainda mobilizar 

objetos de conhecimento tratados nos anos anteriores, desenvolvendo tarefas que 

articulassem esses objetos de conhecimento, trabalhando conceitos utilizados na 

localização, movimentação e comunicação espacial. 

Optamos por realizar a intervenção em uma escola pública do Município de 

Marcação no Estado da Paraíba-PB (estado vizinho ao Estado do Rio Grande do Norte), 

que atende crianças e jovens do Ensino Fundamental oriundos da microrregião que 

abrange tanto a zona urbana e rural, como também áreas de reserva indígenas. O 

Município de Marcação (Imagem 6) tem pouco mais de 7 mil habitantes e fica a 
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aproximadamente 80 Km do município de João Pessoa, que é a capital do Estado da 

Paraíba. 

 

Imagem 6 – Localização do Município de Marcação-PB 

 

Fonte: GoogleMaps12 

 

A escola escolhida para a realização da pesquisa foi a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Emília Gomes da Silva, que fica na zona urbana do município de 

Marcação-PB. Nesse caso, os sujeitos da pesquisa foram estudantes de uma turma do 6º 

ano do ensino fundamental com faixa etária entre 11 e 13 anos. A quantidade de 

estudantes matriculados na turma era 42, mas apenas 27 frequentam as aulas 

regularmente.  

 

Imagem 7 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília 
Gomes da Silva 

 

Fonte: GoogleMaps 

 
12 Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da terra, gratuito na web, no endereço 
eletrônico: www.google.com.br/maps 
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Ressaltamos que a escolha da escola e dos sujeitos decorreu da experiência 

pessoal dessa pesquisadora como docente do curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no campus de Rio Tinto, que atua diretamente 

com a formação inicial dos professores dessa região, buscando aproximar a atuação 

acadêmica da Universidade junto às comunidades que estão no seu entorno.  

 

3.3 DESENHO DAS TAREFAS SOBRE ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

A Teoria da Objetivação foi desenvolvida com foco no labor conjunto, 

proporcionado no processo ensino-aprendizagem e com base em investigações de 

atividades na sala de aula. Assim, as investigações da TO estabelecem um papel central 

para a atuação do professor, não só durante a vivência da atividade, mas também na 

seleção de questões e na organização conceitual das tarefas, quais, quando e por que 

incluir determinadas questões. Além disso, para que a atividade na sala de aula siga em 

direção ao seu objeto é necessário a definição clara de objetivos, visualizando-se tarefas 

específicas numa sequência com aumento gradual da dificuldade (RADFORD, 2015). 

No âmbito do desenvolvimento da TO, Radford (2015) cita que o planejamento 

das tarefas deve: 

 

a) Levar em consideração o que os estudantes sabem;  
b) Ser interessantes do ponto de vista dos estudantes;  
c) Abrir um espaço de reflexão e interação crítica através da discussão 
em pequenos grupos, entre discussões em pequenos grupos e discussões 
gerais; 
d) Tornar significativos os conceitos matemáticos alvo em níveis 
conceituais profundos; 
 e) Oferecer aos estudantes a oportunidade de refletir matematicamente 
de diferentes maneiras (não apenas através das lentes da matemática 
dominante); e  
f) Ser organizados de tal forma que exista um fio conceitual orientado 
para problemas de crescente complexidade matemática. 
(RADFORD, 2015, p. 554-555, tradução nossa). 
 

Diante disso, RADFORD (2015) propõe compor a tarefa para a sala de aula com 

base na estrutura: objeto – meta – tarefa. Nesse aspecto, sustenta que esse processo 

envolve uma análise epistemológica do conteúdo matemático a ser trabalhado e uma 

análise de como as coisas podem ocorrer na sala de aula. Obviamente, o professor, ao 

planejar a tarefa, deve estruturá-la com base em determinados objetivos, mas deve partir 

do pressuposto de que a movimentação do saber e a sua atualização em conhecimento na 
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sala de aula não é algo mecânico, em que se pode prever todos os aspectos e caminhos, 

mas a atividade é algo intersubjetivo e único naquele momento, e ocorrerá com base nas 

interrelações estabelecidas entre os sujeitos, no momento de sua vivência e dependerá de 

como professor e estudantes se engajarão na atividade e como eles respondem uns aos 

outros. Para representar isso, Radford (2015) propõe a configuração (Imagem 8), expressa 

a seguir, em que a seta ɸ corresponde a como os professores preveem a atividade, a 

intenção pedagógica da atividade na sala de aula. A seta Ɵ indica como as coisas 

realmente acontecem e como se dá a atualização em conhecimento após a atividade, como 

algo específico, singular e não totalmente previsível à priori. 

 

Imagem 8 - Fluxo Potencialidade–Atividade-Atualização 

Fonte: Adaptado de Radford, (2015, p.555) 

 

Diante disso, as tarefas planejadas para serem vivenciadas na sala de aula foram 

estruturadas na forma objeto – meta – tarefa, em que o objeto é o saber matemático que 

se pretende trabalhar, a meta é a intencionalidade, ou seja, o objetivo que se almeja 

alcançar com a atividade; e a tarefa são as sequências de ações e problemas que os 

estudantes e professores mobilizam na atividade (RADFORD, 2015). Essa pesquisa teve 

como objeto o pensar geometricamente sobre a orientação espacial, e a meta das ações é 

desenvolver as habilidades de localização, movimentação e comunicação da orientação 

espacial. Assim, podemos considerar que a intervenção foi planejada com a estrutura 

conforme disposto na Imagem 9. 
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Imagem 9 – Estrutura Objeto – Meta – Tarefa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Radford (2015, p. 555) 
 

O desenho das tarefas vivenciadas na sala de aula, pressupôs duas ideias básicas: 

como os estudantes tomam consciência do saber movimentado, objeto da atividade; e 

como ocorrem as formas de colaboração humana presentes na atividade (RADFORD, 

2015). Quanto às formas de colaboração humana, baseando-se na Teoria da Objetivação 

em que o desenvolvimento da atividade deve ter como central o labor conjunto entre 

professores e estudantes, planejamos as tarefas para possibilitar nos diversos momentos 

as seguintes interações: 

- Discussão geral (professor e estudantes) – momento em que o professor 

abordou discussões com toda a turma, com participação dos estudantes no diálogo; 

- Exposição do professor aos estudantes – momento em que o professor expõe 

para os estudantes determinado tema; 

- Exposição de um estudante, ao professor e aos outros estudantes – momento 

em que um estudante expõe suas ideias ao professor ou a outros estudantes; 

- Discussão em pequenos grupos de estudantes – momento em que ocorreu 

discussão entre integrantes de um grupo; 

- Discussão de grupos de estudantes com o professor – momento em que o 

professor intervém, participando de discussão com determinado grupo de estudantes; 

- Discussão entre grupos de estudantes – momento em que dois ou mais grupos 

de estudantes debatem ideias sobre determinada questão; 

As interações sociais acima descritas não seguem uma sequência linear, mas 

ocorrem em diversos momentos de cada dia da intervenção, durante o labor conjunto. 

Pensar geometricamente sobre orientação Espacial 

desenvolver as habilidades de localização, 
movimentação e comunicação da orientação espacial 

Objeto 

Metas 

Tarefas Tarefa 1 Tarefa 3 .... Tarefa 2 
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Além de prever que as tarefas em sala de aula valorizem o labor conjunto, 

atentamos para que a relação intersubjetiva entre professores e estudantes proporcionasse 

uma postura ética de colaboração, em que o cuidado e responsabilidade com o outro 

tenham o mesmo nível de atenção que os saberes matemáticos propriamente ditos. 

Diante disso, para a elaboração das tarefas sobre orientação espacial que foram 

vivenciadas na turma escolhida, optamos por elaborar 6 (seis) tarefas, cada uma planejada 

inicialmente para utilizar aproximadamente 2 horas-aula, perfazendo 14 (quatorze) horas-

aula de intervenção. O detalhamento do desenho das tarefas elaboradas está explicitado a 

seguir: 

 

a) Tarefa 1 

 

Para o primeiro encontro planejamos uma tarefa de diagnóstico (Apêndice A), 

como uma forma de conhecer melhor a turma, estabelecer uma relação de confiança e 

reconhecer os conceitos matemáticos envolvidos na orientação espacial, que os 

estudantes já tinham consciência. Resumidamente, podemos expressar o planejamento da 

Tarefa-1 conforme o Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-1 
OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META 
Identificar quais conceitos matemáticos, referentes à orientação espacial, os 

estudantes já têm consciência. 

TAREFA: 

Questão 1 – Reconhecimento do espaço. 

Questão 2 – Expressar uma orientação no espaço. 

Questão 3 – Reflexão sobre as dificuldades na questão-2 

Questão 4 – Reflexão sobre o que considera importante para uma orientação 

espacial 

Questão 5 – Vivência de seguir uma orientação espacial no espaço real 

perceptível. 

Questão 6 – Representar graficamente um dos itinerários seguidos na questão 

anterior. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

As questões dessa tarefa privilegiaram o diálogo levando os estudantes a 

expressarem a orientação e espaços que lhes são familiares. As quatro primeiras questões 
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foram planejadas para serem realizadas por meio de uma discussão geral entre professor 

e estudantes. A Questão-1 trazia a imagem da fachada da escola para reconhecimento e a 

Questão-2 solicitava que eles expressassem como poderiam explicar a alguém que não 

conhece a escola, como ir do portão principal até a sala de aula deles, como forma de 

identificar os termos linguísticos que eles utilizavam para uma orientação espacial. As 

duas questões seguintes buscavam estimular a reflexão sobre as dificuldades de expressar 

um determinado caminho à outra pessoa, e o que eles achavam que era importante para 

que a outra pessoa compreendesse corretamente o caminho descrito. 

Após essa etapa inicial, a Questão-5 foi planejada para ser realizada por meio de 

grupos (2 ou 3 estudantes), para escrever na folha resposta três caminhos a serem 

percorridos entre ambientes diferentes da escola. A conclusão dessa questão ocorreu por 

meio de uma discussão geral com todos os grupos. 

Previmos uma questão final (Questão-6) em que os estudantes percorriam dentro 

da escola alguns dos itinerários, por meio das instruções escritas na etapa anterior.  

 

b) Tarefa 2 

 

A Tarefa-2 (Apêndice B) teve como meta possibilitar aos estudantes trabalharem 

com a representação em três dimensões (3D) do espaço real, numa escala menor 

(maquete), de modo a desenvolver a noção de proporção, de direção, de sentido, de como 

relacionar a movimentação num espaço real e a correspondente movimentação nessa 

representação (3D). Além disso, teve o intuito de mobilizar habilidades de se orientar 

espacialmente, num ambiente real e numa representação em 3D; comunicar determinada 

movimentação no espaço real a outras pessoas; e apropriar-se dos espaços que percorre 

cotidianamente, desenvolvendo um sentimento de pertencimento com a escola. 

Resumidamente, podemos expressar o planejamento da Tarefa-2 conforme expresso no 

Quadro 10: 
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Quadro 10 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-2 
 

OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META 
Levar os estudantes a vivenciar a elaboração e a orientação espacial numa 

representação gráfica em 3 dimensões. 

TAREFA: 

Questão 1 - Estimular o trabalho com representação do espaço real em escala 

menor (maquete) em 3 dimensões (3D). 

Questão 2 – Comunicar uma orientação espacial entre dois ambientes, tendo 

como referência uma representação gráfica em 3D. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O planejamento da tarefa previa a participação e discussão em pequenos grupos 

de 2 (dois) ou 3 (três) estudantes. A Questão-1, solicitava aos estudantes que elaborassem 

uma representação em 3D da escola (maquete), após a exposição inicial do professor 

sobre alguns elementos básicos para essa elaboração. Para facilitar a construção das 

maquetes foram distribuídos materiais (pequenas caixas de papel prismáticas), para os 

estudantes representarem os diversos ambientes da escola. O objetivo da tarefa foi 

perceber como os estudantes consideravam aspectos matemáticos como: a escala, 

proporcionalidade, paralelismo, perpendicularismo, percepção de objetos da sala de aula 

como ponto de referência (portas, janela, corredores, portões). O fato dos espaços 

representados serem cotidianamente percorrido pelos estudantes facilita o 

estabelecimento de relações entre o espaço real e o representacional. Obviamente é 

previsível que alguns estudantes tivessem maior facilidade na confecção da maquete por 

ter uma maior habilidade motora, todavia o intuito da tarefa foi observar como os 

estudantes relacionam o espaço real à sua representação na maquete, ao invés de enfatizar 

aspectos relativos à estética da maquete. 

A Questão-2 pedia aos estudantes para escrever um texto com uma orientação 

espacial para se percorrer dois itinerários dentro da escola, tendo a maquete como 

referência. O relevante nessa questão é que os estudantes mobilizem habilidade de 

localização, movimentação e comunicação tomando como referência um espaço 

representacional em 3D. 
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c) Tarefa 3 

 

A Tarefa-3 (Apêndice C) teve como meta planejada, levar os estudantes a 

compreender a localização e movimentação de objetos, tendo como referência uma 

representação em 3D (maquete) e em 2D (planta), estabelecendo relação entre elas. Com 

isso, buscou orientar-se espacialmente tanto partindo de uma representação em planta 

baixa para o espaço real, quanto partindo de um espaço real para a sua representação em 

planta baixa. Resumidamente, podemos expressar o planejamento da Tarefa-3 conforme 

apresentado no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-3 
 

OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META 
compreender a localização e movimentação de objetos com referência em uma 

representação em 3D (maquete) e em 2D (planta) 

TAREFA: 

Questão 1 – Possibilita ao estudante perceber as características das diferentes 

representações para a localização de objetos tanto em 3D (maquete) quanto em 

2D (planta), estabelecendo relação entre eles; 

Questão 2 – Estimula a comunicação espacial para fortalecer a utilização dos 

termos linguísticos adequados e a reflexão sobre a o texto claro e preciso para 

expressar um itinerário. 

Questão 3 – Promove a reflexão entre grupos para fazer com que os estudantes 

percebam as semelhanças e diferenças entre as representações gráficas em 3D e 

2D. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na Questão 1, foi planejado que os estudantes fizessem uma representação da 

escola em planta baixa, transformando a representação em 3D da maquete numa 

representação em 2D (planta baixa), procurando estimular a identificação entre 

semelhanças e diferenças entre essas representações. A Questão-2 da tarefa solicitava que 

os estudantes escrevessem orientações de 3 itinerários de como chegar a determinados 

ambientes da escola, tendo como ponto de partida um local determinado, com base na 

representação em 2D da escola, questão similar à solicitada na Tarefa-2, que tinha como 

base a representação em 3D (maquete) 
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A Questão-3, finalizando a tarefa, buscou levar os estudantes a refletirem sobre 

a diferença entre uma representação em 3D (maquete) e uma representação em 2D, e 

expressarem isso tanto de forma escrita como verbalmente, por meio de uma discussão 

geral entre professor e estudantes. 

 

d) Tarefa 4 

 

A Tarefa-4 (Apêndice D) teve como meta planejada levar os estudantes a 

interpretar as orientações de itinerários dadas e representar por meio de desenhos o trajeto 

relacionado às respectivas instruções, numa representação em 2D. Nessa tarefa, 

procuramos levar os estudantes a perceberem elementos importantes na comunicação de 

uma orientação espacial, quer seja por meio de instruções escritas, quer seja pela 

adequada representação gráfica. Resumidamente, podemos expressar o planejamento da 

Tarefa-4 conforme expresso no Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-4 
 

OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META 
interpretar as orientações de itinerários dadas e representar por meio de desenhos 

o trajeto relacionado às respectivas instruções, numa representação em 2D. 

TAREFA: 

Questão 1 – estimula a reflexão sobre a dificuldade de comunicar uma orientação 

espacial e a dificuldade de receber uma comunicação de uma orientação 

espacial, e sobre que alterações eles fariam nas orientações que eles deram para 

ficar mais fácil que outros compreendessem o que queriam comunicar; 

Questão 2 – movimentação espacial com base em instruções escritas e 

representar graficamente caminhos percorridos. 

Fonte: Elaboração da autora  

 

A Questão-1 da Tarefa-4, remeteu os estudantes para as ações realizadas na 

tarefa anterior. Estimulando a reflexão sobre as dificuldades, tanto no ato de comunicar 

quanto no de receber e interpretar uma comunicação de uma orientação espacial e, em 

relação a possibilidade de alterações nas orientações escritas por eles, para facilitar que 

outros compreendessem o que queriam comunicar. 

A Questão-2, buscou possibilitar aos estudantes fazerem ações similares às 

realizadas na Tarefa-3, para chegar a um determinado ambiente com base em instruções 
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escritas e numa representação gráfica da escola em planta baixa. Todavia, nessa questão 

os itinerários bem como a planta baixa da escola foram feitos pela professora tentando 

trazer o máximo de elementos matemáticos que permitissem identificar os ambientes a 

serem percorridos, com a maior clareza possível. 

 

d) Tarefa 5 

 

A Tarefa-5 (Apêndice E) teve como meta levar os estudantes a interpretar, 

descrever e representar informações espaciais num mapa. Foi fornecido aos estudantes 

uma representação gráfica num mapa da região da escola, retirada do GoogleMaps, sendo 

o Mapa-1 com uma imagem de satélite e um Mapa-2 da mesma região, mas apenas com 

a representação gráfica das ruas. Os mapas continham diversos pontos de referência 

identificados com os respectivos nomes. O objetivo foi que os estudantes identificassem 

pontos de referência que fazem parte do seu cotidiano e observassem como esses diversos 

pontos conhecidos podem ser representados por meio de um mapa. Resumidamente, 

podemos expressar o planejamento da Tarefa-5 conforme expresso no Quadro 13: 

 

Quadro 13 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-5 
 

OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META 

levar os estudantes a interpretar, descrever e representar informações espaciais 

num mapa possibilitando que eles percebam e apropriem-se de espaços além do 

entorno da escola. 

TAREFA: 

Questão 1 – Identificação de pontos de referência numa representação espacial 

em 2D (Mapa), reconhecendo elementos e convenções de uma representação em 

mapa. 

Questão-2 – Identificação num mapa as diversas possibilidades de caminhos a 

serem percorridos para se chegar a determinado ponto, identificando esses 

itinerários com uma representação gráfica do caminho percorrido 

Questão 3 – Movimentação no espaço real em 2D (mapa), percebendo as 

diferenças entre sistemas de referência de objetos distintos. 

Questão-4 – Interpretação de informação em representação gráfica (mapa 

turístico), localização, movimentação e comunicação de caminhos tendo como 

referência essa representação gráfica. 

Fonte: Elaboração da autora  
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Na Questão-1, com base no mapa da região da escola, retirada da internet 

(GoogleMaps), tendo ao fundo imagens de satélite, os estudantes puderam visualizar a 

representação gráfica do entorno da escola e indicar os nomes das ruas que eles conhecem.  

Na Questão-2, os estudantes foram solicitados a identificar no mapa as diversas 

possibilidades de caminhos a serem percorridos para se chegar a determinado ponto, 

identificando esses itinerários com uma representação gráfica do caminho percorrido. 

Refletiram também sobre a escolha do melhor caminho a ser percorrido, dentre as opções 

possíveis e foram solicitados também a escrever o melhor itinerário, estabelecendo 

relação entre o itinerário representado graficamente e a orientação espacial escrita. 

Na Questão-3, os estudantes receberam um mapa da mesma região da escola, 

mas dessa vez, identificando a posição de duas pessoas em locais distintos, para refletirem 

sobre o itinerário que cada um dos dois poderiam fazer para chegar ao mesmo local.  

Por fim, na Questão-4 os estudantes receberam um mapa turístico com a 

representação gráfica da região do centro de João Pessoa, capital do Estado que fica a 80 

KM de distância da escola. Com base neste mapa buscaram identificar pontos turístico 

importantes que podem ser utilizados como referência e descrever alguns itinerários 

específicos expressos na questão, para explicar a uma outra pessoa como percorrer o 

trajeto.  

 

f) Tarefa 6 

 

A Tarefa-6 (Apêndice F) foi a atividade final do período de intervenção da 

pesquisa, como conclusão das atividades propostas para trabalhar o tema orientação 

espacial. A meta da tarefa foi refletir sobre os elementos de orientação espacial discutidos 

nas tarefas anteriores e serviu também como momento de observação da percepção dos 

estudantes sobre as tarefas realizadas. Buscamos identificar a familiaridade com os meios 

semióticos mobilizados numa orientação espacial, especialmente a representação gráfica 

de um mapa e os termos linguísticos escritos. Resumidamente, podemos expressar o 

planejamento da Tarefa-6 conforme expresso no Quadro 14: 
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Quadro 14 – Estrutura Objeto/Meta/Tarefa da Tarefa-6 
 

OBJETO: Pensar geometricamente sobre orientação espacial. 

META: 
Refletir sobre os elementos de orientação espacial discutidos nas tarefas 

anteriores e observar a percepção dos estudantes sobre as tarefas realizadas. 

TAREFA: 

Questões de 1 a 6 – Perguntas norteadoras do debate para ajudar a identificar a 

percepção dos estudantes sobre as tarefas realizadas anteriormente. 

Questão-7 - Localização, movimentação e comunicação de itinerários tendo 

como referência instruções escritas e uma representação gráfica (mapa). 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Nessa tarefa, as questões de 1 a 6 buscaram identificar a percepção dos 

estudantes sobre as tarefas realizadas anteriormente. Para embasar essa identificação, 

foram feitas perguntas norteadoras do debate. Para finalizar a tarefa, a Questão-7 

apresentou um mapa do Município de Baía da Traição, vizinho ao município em que está 

localizado a escola, e solicitou aos estudantes que percorressem, nesse mapa, um 

determinado itinerário com base em orientações expressas de forma escrita. 

A descrição detalhada de como ocorreu a vivência dessas tarefas, na escola 

escolhida para a intervenção, estão expostas no capítulo seguinte. 
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4 – VIVÊNCIA DA INTERVENÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS 
 

Neste Capítulo descrevemos como ocorreu a vivência da intervenção na sala de 

aula, que foi utilizada para a coleta de dados visando subsidiar as análises desta pesquisa. 

A vivência da intervenção ocorreu em cinco dias no período de 14 de junho de 2018 a 13 

de setembro de 2018. Destacamos que houve uma distância entre o primeiro dia da 

intervenção (14/06/2018) e o segundo dia de intervenção (14/08/2018) devido a fatores 

internos da dinâmica da escola (recesso escolar e semana pedagógica para os professores), 

mas esse espaço de tempo entre os dias da vivência da intervenção não ocasionou nenhum 

prejuízo a nossa pesquisa.  

Atuamos como professora/pesquisadora da turma durante a intervenção, 

entretanto a professora titular da turma esteve presente na sala de aula, ajudando na 

organização e no estabelecimento da relação com os estudantes. Enquanto pesquisadora, 

fomos responsáveis por elaborar e implementar as Tarefas, além de coletar dados 

relacionadas às discussões em sala de aula e registros das produções matemáticas dos 

estudantes. Esses dados foram coletados nos cinco dias de intervenção que foram 

realizadas no horário de aula da disciplina de Matemática.  

As seis tarefas, desenhadas conforme descrito no Capítulo anterior, foram 

desenvolvidas de forma sequencial e vivenciadas na escola conforme as datas expressas 

no Quadro 15. Ressaltamos que no Dia 2 (14/8/18) realizamos duas das tarefas planejadas, 

já que nos foi disponibilizado pela escola 4 aulas consecutivas. 

 
 Quadro 15 - Datas da vivência da intervenção das tarefas na escola 

DIA TAREFA 

DIA 1 – 14/6/18 Tarefa-1 – Diagnóstico 

DIA 2 – 14/8/18 
Tarefa-2 – Maquete 

Tarefa-3 – Troca de Orientações 

DIA 3 – 16/8/18 Tarefa-4 – Orientação enunciada 

DIA 4 – 11/9/18 Tarefa-5 – Mapas 

DIA 5 – 13/9/18 Tarefa-6 – Discussões finais  

Fonte: Elaboração da autora. 

 
Descrevemos a seguir, como ocorreu de forma geral a vivência em cada dia na 

sala de aula durante a intervenção realizada e buscamos em seguida, detalhar alguns 
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momentos da atividade, transcritos com base nos vídeos gravados durante a intervenção, 

que serviram de evidências para subsidiar a análise desta pesquisa, expressas no Capítulo 

5. 

 

4.1 – DIA 1: TAREFA 1 – ESTABELECENDO VÍNCULOS. 
 

A Tarefa-1 (Apêndice A), com o objetivo de diagnóstico, foi vivenciada no dia 

14 de junho de 2018. Estiveram presentes 15 estudantes, e atuamos como professora da 

turma durante a tarefa. A professora titular da turma também estava presente atuando para 

facilitar a relação de confiança entre nós e os estudantes, e dando apoio na organização 

da sala de aula, todavia, não interferiu na condução das tarefas. 

Neste dia, a tarefa foi planejada para ocorrer em duas horas-aula, todavia devido 

à ausência de um professor de outra disciplina, pudemos estender o tempo de realização 

para 4 horas-aula, o que permitiu um melhor diagnóstico da turma e o estabelecimento de 

uma relação mais próxima entre nós e os estudantes.  

A meta desta Tarefa-1 foi realizar um diagnóstico sobre os conceitos de 

elementos matemáticos básicos envolvidos na orientação espacial, como por exemplo, a 

noção de lateralidade, sistemas de referência, representação gráfica, posicionamento no 

espaço real e no espaço representacional e vocabulário de termos linguísticos de 

significação espacial. 

Na conversa inicial com a turma percebemos que a professora titular havia 

antecipado que nós realizaríamos tarefas sobre orientação espacial, o que gerou certa 

curiosidade e expectativa sobre o tema nos estudantes. Assim, iniciamos por uma 

discussão geral com os estudantes fomentando que eles dessem a sua definição do que 

entendiam sobre orientação espacial e nesse momento, trazendo à tona alguns conceitos 

matemáticos importantes para o desenvolvimento das tarefas. 

Nessa discussão geral com os estudantes, pedimos para que alguns explicassem 

como nós faríamos para ir da escola até às suas respectivas casas, para identificarmos os 

termos mais utilizados por eles, os gestos e a utilização do corpo para comunicar essa 

orientação. Nesse momento, percebemos que muitos dos estudantes sentiam dificuldade 

em utilizar os conceitos de lateralidade, pois nenhum deles mencionou termos como 

“direita” e “esquerda” para indicar a orientação espacial. Embora percebendo que eles 

conheciam os termos “direita” e “esquerda”, não estabeleceram relação entre esses termos 

e a sua utilização para exprimir uma orientação espacial. Com isso, nesse momento, 
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optamos por realizar algumas ações para verificar o estabelecimento da relação entre 

esses termos e a respectiva posição do corpo, e percebemos que muitos estudantes sentiam 

dificuldade até mesmo em utilizar o corpo como sistema de referência, e em identificar o 

lado direito ou esquerdo do próprio corpo. Embora essas habilidades espaciais ligadas à 

lateralidade devam ser trabalhadas e desenvolvidas na educação infantil, nosso grupo de 

estudantes (entre 11 e 13 anos) em sua maioria apresentou dificuldade em expressar esses 

conceitos básicos.  

Observamos que os estudantes não tinham o hábito de refletir sobre o espaço a 

sua volta e de estabelecer a relação entre o próprio corpo e esse espaço, para comunicar 

a sua localização à outra pessoa, seja de forma verbal e/ou por meio de desenhos, 

situações simples do cotidiano, mas que aparentemente eles ainda não haviam vivenciado 

como tarefa escolar.  

Diante disso, sentimos necessidade de realizar ações para desenvolver com os 

estudantes a percepção e identificação do que é o seu lado direito e esquerdo, e o que é o 

lado direito ou esquerdo do outro. Essas ações também foram importantes para 

estabelecer uma relação de maior intimidade entre nós e os estudantes. 

Após a discussão geral, os estudantes foram divididos em pequenos grupos (2 

ou 3 estudantes) e receberam a folha com a Tarefa-1 (Apêndice A). Ficamos então 

transitando entre os grupos estimulando a discussão sobre as questões e, percebemos um 

envolvimento intenso dos estudantes com a tarefa. Todavia, percebemos também 

dificuldade de boa parte dos estudantes na leitura e compreensão dos enunciados das 

questões. 

Após um tempo para que os grupos realizassem a tarefa, projetamos as questões 

na parede da sala e fomos discutindo com toda a turma cada uma delas, convidando alguns 

grupos para apresentar a sua resposta em cada uma das questões, de forma oral.  

A questão-2 da Tarefa-1 solicitava que o grupo fizesse uma orientação de como 

uma pessoa poderia sair do portão da escola e chegar até a sala de aula da turma. 

Percebemos que nesse momento praticamente todos os grupos passaram a utilizar o termo 

“direita” e “esquerda” para fazer essa orientação, apropriando-se da utilidade desses 

termos para indicar uma movimentação no espaço. Alguns grupos também sentiram a 

necessidade de representar graficamente essa movimentação espacial, para complementar 

a informação escrita, como podemos perceber na resposta dada por um dos grupos de 

estudantes (Imagem 10). 
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Imagem 10 – Desenho do primeiro itinerário da Questão-2 da Tarefa-1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra questão da tarefa (Questão-4), solicitava que os estudantes dissessem o 

que consideravam importante e que não poderia faltar numa orientação espacial. 

Percebemos que todos os grupos, neste momento, também realçaram que deveriam 

utilizar as expressões “direita” e “esquerda”. Outro aspecto destacado nas discussões foi 

sobre a importância dos pontos de referência e indicações como o nome da rua e o número 

da casa. Percebemos que muitos estudantes utilizaram para a orientação espacial a palavra 

“enrolar” como sinônimo de “virar”. Este é um termo regional muito comum utilizado 

por eles com esse significado. 

A última questão da tarefa (Questão-6) solicitava que os estudantes escolhessem 

um dos itinerários indicados na Questão-5 para percorrer dentro da escola e fazer uma 

representação gráfica desse percurso. Todavia, essa questão não foi realizada já que, 

alguns imprevistos na escola no dia da vivência dificultaram a logística de percorrer 

outros ambientes da escola com os estudantes. Assim, substituímos essa ação pela 

projeção do mapa da cidade na parede da escola, promovendo uma discussão geral com 

os estudantes. Os estudantes então, passaram a identificar nesse mapa projetado, a escola 

e outros pontos de referência próximos, e a mostrar os trajetos que eles tinham indicado 

no início da tarefa, entre a escola e sua respectiva casa (Imagem 11). 
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Imagem 11 – O estudante indicando o trajeto para ir da 
escola até a sua casa. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dessa vivência no primeiro dia da intervenção, por meio da verificação dos 

vídeos gravados na sala de aula, selecionamos quatro segmentos importantes da atividade, 

dos quais coletamos dados e evidências relevantes para a pesquisa. Os quatro segmentos 

selecionados estão detalhados nos itens a seguir.  

 

4.1.1 Segmento 1 – expressando os meus caminhos. 

 

Este primeiro segmento de atividade do primeiro dia da intervenção, ocorreu na 

Tarefa diagnóstica, durante a discussão geral. O objetivo da atividade era perceber como 

os estudantes comunicam determinadas orientações espaciais, os termos utilizados e a 

forma de articulação dos meios semióticos como: fala, gestos, expressões faciais. Nesta 

parte da atividade, estabelecemos um diálogo com a turma, solicitando a alguns 

estudantes que eles explicassem o caminho para ir da escola até a casa onde moram. 

Em determinado momento da tarefa, como detalhado na transcrição desse 

segmento (Apêndice-G), o Estudante D13 estava participando da discussão geral com a 

turma, e voluntariamente explicava o caminho para chegar até a sua casa.  

  

 
13 Utilizamos letras para designar os estudantes nos segmentos transcritos. 
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L1. Pesquisadora: Quem quer me dizer onde mora? Como eu faço pra 

chegar lá? 

L2. Estudante D: Dobra no caminho... aí tem um rio, rio da ponte, aí tem 

dois caminhos assim... o que vai para Tuviona e outro 

que vai lá para minha casa. 

 

Em determinado momento (L2) o estudante se refere a um lugar específico no 

caminho de sua casa, no qual se depara com uma bifurcação. Ele move as mãos, fazendo 

um V indicando duas direções e diz que um caminho leva a sua casa e o outro leva para 

outra região (Imagem 12). 

 

Imagem 12 – O Estudante D indicando com gestos um local 
específico no percurso de sua casa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Embora ele não tenha verbalizado com palavras que indicassem direção e 

sentido, ele utilizou gestos e o corpo para demonstrar as direções diferentes. Ressaltamos 

que o gesto com as mãos buscou desenhar (representar) no ar o local do itinerário em que 

há duas opções de caminho. A representação gráfica dessa bifurcação no mapa pode ser 

vista na Imagem 13.  
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Imagem 13 - Imagem de satélite do caminho indicado pelo Estudante “D” 
 

 

Fonte: GoogleMaps 

 

O Estudante D procurou demonstrar com gestos a imagem que ele tem na 

memória sobre esse local da bifurcação, que é bem conhecido por ele, mas que não faz 

parte da nossa memória. Ressaltamos que nesse momento o Estudante D não estava 

visualizando a representação gráfica do local da bifurcação (Imagem 13), que foi 

elaborada posteriormente, nem havia visualizado ainda o mapa projetado na parede da 

sala de aula (Imagem 11), que ocorreu apenas em momento posterior da atividade. 

Portanto, ele coordena a fala e os gestos com as mãos para nos expressar essa bifurcação, 

com base na imagem representacional desse espaço em sua memória. Esses gestos bem 

marcados durante a explicação, denotam também uma preocupação do estudante, 

sinalizando que esse é um local crucial de tomada de decisão, no itinerário a ser percorrido 

até a sua casa. 

Ressaltamos que, no início de sua fala, o Estudante D tem um tom de voz baixo 

e apresenta movimentos inquietos, como que demonstrando certa insegurança. Todavia, 

a medida que tem a percepção de que ele conhece o caminho e de que as perguntas que 

fizemos indicavam que estávamos compreendendo a comunicação da orientação espacial 

dada, o Estudante D passou a expressar-se cada vez mais confiante, o que pôde ser visto 

na expressão do seu rosto que apresentava um sorriso e nos seus braços estendidos, 

ritmados e complementando as informações verbais. Essa postura foi potencializada 

também, pelo fato dos demais estudantes da turma estarem acompanhando com atenção 

a orientação dada pelo seu colega, numa empatia, compartilhando com ele a sensação de 

que estava sendo compreendido no seu esforço de comunicar a orientação espacial. O fato 
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de ter a atenção dos colegas, indicou também, o compromisso e responsabilidade com o 

labor conjunto que foi movimentado nesse momento. 

Após demonstrar que comunicou assertivamente o caminho até a sua casa, o 

Estudante D foi questionado por nós sobre um parâmetro de distância (categoria de 

localização espacial) com a utilização de termos linguísticos de sentido relativo, mas 

quando questionado se na sua opinião ele morava longe da escola (L7), o estudante 

hesitou (L8).  

 

L3. Pesquisadora: É aonde? É aqui mesmo ou é uma Aldeia? 

L4. Estudante D: É uma aldeia, a aldeia Lagoa Grande. 

L5. Pesquisadora: É a mesma de Vitória? 

L6. Estudante D: [Balança a cabeça confirmando] 

L7. Pesquisadora: Fica muito longe daqui? 

L8. Estudante D: Fica perto, mas é que eu moro longe! 

 

A sua resposta pareceu ambígua: “Fica perto..., mas é que eu moro longe” (L8). 

A hesitação do estudante é facilmente percebida nos seus gestos. Ele ficou com a 

expressão do rosto mais fechada e começou a balançar o dedo indicador da mão esquerda, 

segurando-o com a outra mão, em movimentos rápidos, indicando certo nervosismo. 

Verificamos esse nervosismo também na expressão dos demais estudantes que estavam 

ao seu lado, que demonstravam rostos sérios e olhar de preocupação, alinhando-se com o 

sentimento exposto pelo Estudante D.  

Enquanto ele respondia de forma confiante, os seus colegas aparentavam rostos 

confiantes. Na sua hesitação, os seus colegas também apresentaram rostos tensos. Isso 

demonstra uma relação de cooperação e parceria desses colegas com o estudante, mesmo 

não estando diretamente envolvidos no diálogo, e indica uma participação ativa deles na 

atividade. Perguntamos então sobre o tempo que levava entre a escola e a casa do 

estudante (L9).  

 

L9. Pesquisadora: É quanto tempo de carro que vocês ficam, para 

chegar lá? 

L10. Estudante D: Sei não! [Risos] 

L11. Pesquisadora: Saem de casa cedo para vir para cá? 
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L12. Estudante D: Não. 

L13. Pesquisadora: Então, não é muito longe..., não? 

L14 Estudante D Doze horas, por aí .... 

 

Embora ao fazer os questionamentos sobre o tempo de viagem entre a escola e 

a casa (L9, L11, L13, L14), nossa intenção tenha sido mobilizar meios semióticos para 

sinalizar ao estudante uma possível estratégia de reflexão para fazer a comparação que 

permitisse opinar sobre a noção de perto ou longe, utilizando o tempo como parâmetro, o 

nosso questionamento sobre o tempo foi visto pelo estudante como uma indicação de que 

a mensagem sobre perto ou longe foi ambígua, levando ao aumento do seu nervosismo e 

provocando uma certa desestabilização emocional.  

Assim, percebemos que o nervosismo gerado no estudante, não o levou a refletir 

sobre a estratégia sugerida como possível de ser utilizada. O estudante ficou calado, 

desviou o olhar, retraiu o corpo distanciando-se, mobilizando meios semióticos para 

indicar uma sensação de que não estava conseguindo estabelecer uma comunicação mais 

assertiva sobre a orientação espacial. Nossa percepção dos sinais corporais do estudante 

fez com que, para aliviar a tensão emocional gerada, mudássemos o foco do diálogo (L15 

e L16). 

 

L15. Pesquisadora: Ah! Então saem ... Saem de casa cedo para vir para 

cá. 

L16. Pesquisadora: Quem mais quer indicar? Quem mora aqui perto da 

escola? [dirigindo-se a toda a turma] 

 

Neste momento da atividade, podemos evidenciar que o processo de objetivação 

que estava em curso, com a articulação de meios semióticos para comunicar uma 

orientação espacial, permitiu que o estudante, inicialmente, comunicasse de forma 

assertiva o itinerário para chegar até a sua casa. Entretanto, o processo acabou sendo 

interrompido quando se criou um obstáculo no momento seguinte. Ao perceber que não 

conseguia estabelecer um parâmetro para emitir uma opinião sobre perto ou longe, que 

permitisse comunicar a noção de distância, houve um aumento da tensão emocional e 

uma diminuição da autoconfiança do estudante. Essa desestabilização emocional fez 

inclusive com que o estudante não percebesse a estratégia que indicamos, de utilizar o 
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parâmetro temporal para relacionar a noção de perto ou longe, que poderia, nesse 

momento, caracterizar uma orquestração icônica.  

Evidenciamos assim que o obstáculo surgido no processo de objetivação criou 

um espaço subversivo, que poderia ocasionar uma reflexão do estudante e a tomada de 

consciência desse saber matemático, sobre o uso do tempo para emitir opinião sobre 

distâncias, mas a tensão emocional gerada e o processo de subjetivação envolvido neste 

momento desviaram a atenção do estudante e da turma. 

Como essa era uma tarefa inicial, ainda diagnóstica, no nosso primeiro dia com 

a turma, e a utilização do parâmetro tempo de percurso para expressar a noção relativa de 

perto e longe realmente pode trazer certa dificuldade, avaliamos que foi adequada a nossa 

intensão de não aprofundar nesse momento a discussão sobre este item, já que poderia ser 

retomado em outro momento da intervenção. 

 

4.1.2 – Segmento 2 – significado espacial das palavras. 

 

O segmento de atividade transcrito a seguir ocorreu ainda durante o diálogo 

estabelecido com toda a turma durante a tarefa diagnóstica no primeiro dia. Na tarefa 

estabelecemos um diálogo solicitando aos estudantes que explicassem como chegar da 

escola até a casa onde moram.  

Neste segmento (Apêndice H), transcrevemos o diálogo entre nós e a Estudante 

I, que inicialmente não se apresentou espontaneamente, mas interagiu conosco quando 

nos dirigimos especificamente a ela, com o alinhamento do nosso corpo em sua direção 

e com o olhar estabelecendo um convite (L1).  

 

L1. Pesquisadora: Quem mais quer indicar? Quem mora aqui perto da 

escola? Como é que eu faço para chegar na sua casa? 

[Olhando para a Estudante I] 

L2. Estudante I: Eu não sei não! [Risos] 

L3. Pesquisadora: Mas, como eu faria daqui... a gente vai sair do portão 

da escola... como é que faço? 

L4. Estudante I: [Risos] Ia direto e quando chegasse na vendinha azul 

enrolava [pausa maior para respirar...]  
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aí você ia direto de novo, ... aí, ia ter uma casa roxa, 

você entrava na rua de lá e já chegava. 

 

Para indicar a orientação do caminho que se deve fazer para chegar à sua casa, 

a Estudante I falou e gesticulou ritmadamente, ao mesmo tempo. Com esses gestos a 

estudante agiu como que desenhando o caminho percorrido, na sua mesa. Verificamos 

que esses gestos dêiticos14 da estudante complementam a comunicação de forma 

indissociável. Na orientação ela utilizou o termo “enrolava” (L2), para indicar uma 

mudança de direção em determinado ponto, todavia, não expressou verbalmente a 

orientação se a pessoa deveria virar à direita ou à esquerda. 

Essa informação sobre para que lado virar, que estaria incompleta só com a 

orientação verbal, é complementada por meio dos gestos com as mãos. Ela fixou a mão 

esquerda, com as pontas dos dedos sobre a mesa e a palma da mão levemente erguida, 

indicando a representação de um ponto de referência, a “vendinha azul” (L4), e com a 

mão direita indicou que se deve virar à esquerda após este ponto de referência, por meio 

de um leve movimento da direita para a esquerda sobre a mesa (Imagem 14). 

 

Imagem 14 – A estudante utilizando os gestos para indicar a direção 
que deveria seguir. 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

 
14 Gestos dêiticos: têm a função de indicar objetos reais ou virtuais, pessoas, posições no espaço. (McNeil 
apud FERNANDES, 2008, p.54) 
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Percebemos a mesma estratégia de utilizar os gestos dêiticos para complementar 

a orientação espacial quando a Estudante I falou “[...] aí, ia ter uma casa roxa, você 

entrava na rua de lá e já chegava” (L4). Nesse momento, a estudante com a mão esquerda 

primeiramente representa o ponto de referência (casa roxa), fixando a mão na mesa com 

os dedos para baixo (Imagem 15) e depois faz o movimento com a mesma mão, num 

gesto que indicava a necessidade de uma mudança de direção (Imagem 16).  

 

Imagens 15 e 16 – Sequência de gestos dêiticos para a comunicação do itinerário. Na imagem 
à esquerda, a estudante marca o ponto de referência com a mão; e na imagem à direita o 

momento seguinte em que a estudante expressa uma mudança de direção. 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Em determinado momento da orientação a estudante usou o termo “ia direto” 

(L4), articulando com o movimento da mão direita aberta indo para a frente deslizando 

sobre a mesa (Imagem 17), indicando que nesse ponto o itinerário se refere a direção 

paralela ao olhar da estudante. No momento seguinte, ela citou o termo “ia direto de novo” 

(L4), mas dessa vez articulou com o gesto da mão direita movimentando-a para esquerda 

(Imagem 18), indicando que nesse ponto o termo “direto” se refere a direção 

perpendicular ao olhar da estudante. 

 

Imagens 17 e 18 – Gestos dêiticos distintos articulado como o termo “direto”. Na imagem da 
esquerda, mão aberta indo para a frente deslizando sobre a mesa; e na imagem da direita a 

mão levemente inclinada movimentando-se para a esquerda. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A articulação entre os meios semióticos, gestos dêiticos e a fala, faz com que 

estes atuem de maneira unificada para estabelecer a orientação espacial, tanto que o 

mesmo termo “direto” apresenta sentidos diferentes quando articulados com os gestos em 

momentos distintos. Destacamos que, esses gestos dêiticos representam na mesa as 

posições espaciais do itinerário comunicado pela estudante, criando um espaço 

representacional compartilhado entre nós e essa estudante, que serve para estabelecer a 

comunicação da orientação espacial. Além disso, essa representação com os gestos tem a 

finalidade de estabelecer uma relação com o espaço representacional na memória da 

estudante e permitir que ela estabeleça a orientação na sequência em que ela percorre na 

memória o itinerário que já conhece.  

Os termos “direita” e “esquerda” são uma convenção linguística para identificar 

uma posição espacial em relação ao próprio corpo e é abordada em Matemática dentro do 

conceito de lateralidade, que geralmente é trabalhado desde muito cedo nos anos iniciais 

da vida escolar. Todavia, percebemos que nesta etapa da tarefa diagnóstica, quando os 

estudantes comunicaram a orientação espacial de como chegar às suas casas, os termos 

“direita” e “esquerda” não surgiram nas orientações espaciais.  

Foram mencionados termos linguísticos como “vira”, “enrola”, “entra”, “pega 

na rua ....” mas, sem o complemento da informação, se era à direita ou à esquerda. 

Verificamos que, apesar dos estudantes conhecerem os termos “direita” e “esquerda”, 

aparentemente não os utilizavam para expressar uma orientação espacial, e não se 

apropriaram da utilização desses termos para facilitar essa comunicação. Nenhum 

estudante da turma usou esses termos para comunicar uma orientação espacial nesta etapa, 

e geralmente complementavam essa a informação com os gestos. 

Na continuidade do diálogo transcrito nesse segmento, quando a Estudante I, 

para indicar a orientação de como chegar a sua casa, afirmou “você entrava na rua de lá, 

e já chegava”. (L4), sinalizamos para ela, que essa informação não era suficiente para 

indicar de maneira precisa qual era a sua casa (L5). A Estudante I, reagiu com surpresa a 

afirmação, pois para ela a informação estava clara, e em um primeiro momento apontou 

que não saberia como indicar de forma mais precisa como chegar à sua casa (L6).  

 

L5. Pesquisadora: Na sua casa? Como eu ia saber qual era a sua casa? 

L6. Estudante I: Eu não sei não! [Risos] 
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L7. Pesquisadora: Chegando lá na sua rua, como eu ia saber qual era a 

sua casa? Por que eu não conheço a cidade! 

L8. Estudante I: Eu moro na terceira rua. 

L9. Pesquisadora: Na terceira rua! Humm...  

L10. Estudante I: Na primeira casa 

 

Após instigarmos que ela refletisse mais sobre como poderia comunicar essa 

localização (L7), a Estudante I, afirmou: “Eu moro na terceira rua” (L8). Reforçamos 

positivamente que esta era uma estratégia importante para a comunicação, expressando 

“Na terceira rua! Humm...” (L9) com um tom de voz que indica que a comunicação da 

estudante foi mais precisa. A estudante então, com a sua estratégia validada, 

complementou dizendo: “Na primeira casa” (L10). 

Destacamos que o fato da estudante não ter utilizado inicialmente termos de 

ordenação (primeira, terceira), fez com que naquele momento a orientação espacial não 

estivesse clara, o que foi prontamente sinalizado por nós (L5). Este momento criou um 

obstáculo e um espaço de tensão que levou a estudante à uma reflexão. O nosso 

engajamento no labor conjunto e provocação (L7), levou-a a utilizar então o termo 

“terceira rua” e “primeira casa” para complementar a comunicação. Assim, percebemos 

que a estudante já tinha no seu repertório o conceito desses termos matemáticos de 

ordenação, mas, aparentemente não os tinham utilizado para exprimir uma orientação 

espacial. O labor conjunto vivenciado neste momento (pesquisadora/estudante), com uma 

ação colaborativa fez tornar aparente esta possibilidade e fez com que a estudante tomasse 

consciência que poderia utilizar esses termos de ordenação para comunicar com mais 

clareza uma orientação espacial. 

 

4.1.3 – Segmento 3 – o corpo como referência. 

 

Este segmento de atividade transcrito a seguir (Apêndice I), também ocorreu 

ainda no primeiro dia da intervenção, na tarefa diagnóstica. Após percebermos, nas etapas 

anteriores que nenhum estudante utilizou os termos “direita” e “esquerda” para comunicar 

a orientação espacial sobre como chegar às suas casas, decidimos realizar uma discussão 

específica sobre lateralidade e o uso desses termos para exprimir a posição do corpo, 

pedindo de forma aleatória e descontraída para que os estudantes levantassem o seu braço 

esquerdo e depois o direito. 
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Inicialmente, quando solicitamos que os estudantes levantassem o braço direito, 

apenas uma estudante levantou o braço, mesmo assim, levantou o outro braço (esquerdo). 

Como não tínhamos certeza se os estudantes não tinham levantado o braço por terem 

dúvidas sobre qual o braço correto, ou se estavam envergonhados, alteramos a estratégia 

e pedimos aos estudantes que levantassem os dois braços e em seguida, solicitamos que 

baixassem o braço esquerdo. Neste momento, apenas duas estudantes permaneceram com 

o braço correto levantado (braço direito). Percebemos então que havia uma dificuldade 

real na maior parte da turma em identificar com segurança o lado direito ou esquerdo do 

seu próprio corpo.  

Na continuidade do diálogo, conforme transcrito a seguir, pedimos para a turma 

levantar o braço direito (L1) e, neste momento, eu levantei o meu braço direito.  

 

L1. Pesquisadora: Braço direito ... levanta! 

Braço direito ... levanta! 

[de frente para a turma levantamos nosso seu braço 

direito] 

 

A Estudante Y que tinha levantado o braço correto, quando nos olhou à sua 

frente, e viu o nosso braço levantado, teve a impressão de que havia levantado o braço 

errado, por isso baixou o seu braço direito e levantou o esquerdo (Imagens 19 e 20) 

provocando alguns risos na turma. 

 

Imagens 19 e 20 –Na imagem da esquerda, a Estudante Y está com o seu braço direito 
levantado; e na imagem da direita, o momento seguinte, quando a Estudante Y baixou o seu 

braço direito e levantou o seu braço esquerdo. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na continuidade da atividade, a Estudante X percebeu que a Estudante Y tinha 

trocado o braço devido a uma impressão equivocada, por conta da diferença de posição 

entre nós e os estudantes, e indicou isso para a sua colega (L2). 

 

L2. Estudante X: Não tá vendo que ela está ao contrário, “Estudante Y”! 

[Dirigindo-se à Estudante Y e referindo-se à nossa 

posição] 

 

Neste momento, ao constatarmos que a Estudante Y, mesmo com a intervenção 

assertiva da Estudante X, ainda não tinha percebido a diferença de posição entre nós duas, 

instigamos sua reflexão sobre o comentário da Estudante X (L3). Ainda assim, a 

Estudante Y, olhando para o nosso braço direito ainda levantado, manteve a sua posição 

e mais uma vez levantou o seu braço esquerdo (L4). 

 

L3. Pesquisadora: E, por que não é esse? [apontado para o braço direito 

da Estudante Y] 

L4. Estudante Y: É esse! [levanta o braço esquerdo, nos olha e olha 

para a Estudante X] 

 

A Estudante X, envolvida no labor conjunto e com uma postura de cooperação, 

tenta mais uma estratégia para explicar para a Estudante Y a diferença de posição entre 

os estudantes e a nossa. A Estudante X, realiza gestos contundentes, rotacionando o seu 

corpo com o braço direito levantado (Imagem 21) para que a Estudante Y visualizasse 

espacialmente o que ela estava falando (L5). Neste instante a Estudante Y tomou 

consciência de que a diferença que ela tinha percebido entre o braço dela e o nosso se 

devia à diferença de posição entre nós duas, já que estávamos uma em frente à outra. A 

Estudante Y deixa transparecer que tomou consciência disso, com uma expressão de riso 

e o rosto envergonhado (L6). 

 

L5. Estudante X: Oh! Se tu virar pra lá, não vai ser aquele dali não! 

[Toca na Estudante Y, levanta o braço direito e faz um 

movimento giratório no corpo e depois aponta para o 

nosso braço direito] 
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L6. Estudante Y: [Risos e um rosto muito envergonhado, baixa a cabeça 

e desvia o olhar] 

 
Imagem 21: Sequência de fotos em que a Estudante X dialogava com a Estudante Y, 

enquanto rotacionava o seu corpo. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Identificamos que a atuação da Estudante X no labor conjunto fez com que a 

Estudante Y tomasse consciência sobre a distinção entre direita e esquerda, e que para 

esta identificação, é importante estabelecer se você está considerando como referência o 

seu corpo ou o corpo do outro. Assim, compreendendo que este é um saber matemático 

importante para que todos os estudantes da turma tomem consciência, buscamos trazer a 

atenção de toda a turma e pedimos que a Estudante X explicasse para os demais colegas 

aquilo que acabou de demonstrar à Estudante Y. 

Ressaltamos que pela categorização estabelecida nessa pesquisa, quanto aos 

elementos da orientação espacial, este segmento transcrito pode ser enquadrado na 

categoria de localização, com referência ao espaço real perceptível, considerando o 

próprio corpo como integrante do sistema de referência. Os gestos, orquestrados pela 

Estudante X, foram dotados de uma característica dinâmica, que demonstrou, de maneira 

clara, a diferença de referência espacial e foram fundamentais para a Estudante Y tomar 

consciência da diferença entre considerar o seu próprio corpo ou o corpo do outro como 

origem do sistema de referência. No âmbito do processo de objetivação em curso, 

consideramos esse momento como um nó semiótico que é caracterizado como “[...] partes 

da atividade semiótica dos estudantes onde ação, gesto e palavra trabalham juntos para 

alcançar a objetivação do conhecimento” (RADFORD et al, 2003, p. 56, tradução nossa). 

 

4.1.4 – Segmento 4 – compartilhando estratégias. 

 

A transcrição deste segmento (Apêndice J) ocorreu na continuidade da 

discussão com a turma ainda na atividade diagnóstica. Neste momento, o grupo continuou 

discutindo a habilidade de identificar o seu lado direito e o seu lado esquerdo 

(lateralidade). Essa noção espacial é fundamental para o desenvolvimento da orientação 
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espacial, seja quanto a localização, a movimentação ou a comunicação. Como 

diagnosticamos nessa atividade inicial que ainda havia dificuldade em boa parte da turma 

para situar com segurança e de forma rápida o seu lado direito ou esquerdo, enfatizamos 

um pouco mais a discussão neste ponto. 

Durante essa discussão constatamos que alguns estudantes ainda apresentavam 

insegurança ao identificar o seu lado direito ou esquerdo (L2 e L4), e percebemos certo 

desconforto gerado em alguns estudantes por ainda se confundirem com um conceito 

básico de lateralidade. Assim, para permitir o estabelecimento de uma relação de empatia, 

afirmamos que muitas vezes também sentimos esta mesma dificuldade, e que uma das 

estratégias que utilizamos para identificar de forma mais rápida a nossa direita ou 

esquerda, é utilizarmos como referência a mão que escrevemos (L5).  

 

L1. Pesquisadora: Então assim... braço esquerdo, levanta. 

L2. Turma: [A maioria levanta o braço esquerdo, mas alguns 

ainda levantam o braço direito] 

L3. Pesquisadora: Muito bem! ... os dois... baixa os dois... braço 

direito... 

L4. Turma: [Risos. A maioria levanta o braço direito, mas 

alguns ainda levantam o braço esquerdo] 

L5. Pesquisadora: Mesmo assim, ainda tem gente que para pensar! 

Isso é normal! Até hoje, quando estou dirigindo e 

alguém diz de supetão, entra a direita, 

imediatamente, eu paro ... qual a mão que eu 

escrevo? É essa!  

[levantando a mão direita]  

  

Essa ação teve dois efeitos no labor conjunto. O primeiro foi o fato de aliviar a 

tensão gerada pela dificuldade demonstrada por alguns estudantes no processo de 

objetivação desse conceito, que poderia evoluir para uma certa alienação do processo. Ao 

estabelecer uma relação ética que nos coloca em igualdade na dificuldade, criamos um 

fluxo no processo de subjetivação que permitiu reconectar a atenção dos estudantes aos 

objetos matemáticos discutidos.  

O segundo efeito foi indicar aos estudantes uma estratégia que adotamos para 

facilitar o processo de identificação da mão direita e esquerda. A estratégia é rapidamente 
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aceita como válida pelos estudantes, pois quase todos, imediatamente se entreolharam e 

buscaram identificar a mão que escrevem. Alguns levantaram e balançaram a mão, outros 

apenas tocaram na mão que escrevem e outros ainda simularam uma escrita no ar. Uma 

estudante mais tímida colocou as mãos embaixo da mesa e olhando para baixo tentou 

identificar a mão que ela escreve. 

Entretanto, com receio de que os estudantes interpretassem equivocadamente a 

estratégia, entendendo que a mão que escrevem é necessariamente a direita, buscamos 

trazer a discussão para que os estudantes identificassem se escrevem com a mão direita 

ou esquerda (L6, L8), para então adotar essa como referência. 

 

L6. Pesquisadora: Então, eu escrevo com a direita. Então, até hoje... 

Quem escreve com a esquerda aqui?  

Alguém canhoto? 

L7. Estudante D: [Levanta o braço direito e imediatamente percebe 

que respondeu de forma equivocada, levando a 

sua mão a boca para esconder o sorriso] Eu 

escrevo assim! [fazendo o gesto com mão direita 

como se estivesse escrevendo na mesa] 

L8. Pesquisadora: É? com a direita?! ... 

Alguém escreve com esse bracinho aqui? 

[levantando o braço esquerdo e girando o corpo 

para ficar na mesma posição dos estudantes, de 

frente ao quadro]   

Esse é o esquerdo! [balançando o braço 

esquerdo, e rotacionando o corpo voltando para 

a posição inicial, de frente para a turma].  

 

Para a localização no espaço é fundamental que o indivíduo estabeleça pontos 

de referência que permitam fazer essa localização de forma adequada. Na orientação 

espacial estamos o tempo todo buscando pontos de referência para estabelecer uma 

relação posicional no espaço. Ao expressarmos aos estudantes uma estratégia para 

identificar de forma mais ágil o seu lado direito e esquerdo, e verificarmos que essa 

estratégia foi rapidamente validada e assimilada pela turma, já que muitos estudantes 

explicitamente usaram essa estratégia em outros momentos da intervenção, podemos 
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identificar nesse momento do labor conjunto a configuração do constructo da 

orquestração icônica (RADFORD, 2009). A orquestração icônica pode ser caracterizada 

quando um indivíduo se utiliza da coordenação dos meios semióticos utilizados por outro 

indivíduo, reformulando-o e utilizando como referência para desenvolver o seu processo 

de coordenação dos meios semióticos. Radford (2009) ressalta que isso ocorre não com 

uma mera imitação, mas quando a estratégia de articulação de meios semióticos utilizada 

por outros é validada, adaptada e utilizada como estratégia de articulação de meios 

semióticos pelo próprio indivíduo. 

 

4.2 – DIA 2: TAREFAS 2 E 3 – ORIENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

O segundo dia da intervenção, ocorreu no dia 14/8/18, dois meses após a tarefa 

de diagnóstico. Neste dia, estavam presentes na aula cerca de 27 estudantes e atuamos 

como professora da turma durante a tarefa, como também ocorreu nas tarefas posteriores. 

No planejamento da intervenção estava previsto que neste dia poderíamos ficar na turma 

durante quatro aulas e assim realizar no mesmo dia as Tarefas 2 (Apêndice-B) e 3 

(Apêndice-C), e assim ocorreu. 

Iniciando a Tarefa-2, explicamos como seria a organização da sala de aula e o 

que iríamos fazer, ainda sem distribuirmos as folhas da tarefa impressa. A meta desta 

tarefa foi proporcionar aos estudantes a oportunidade de trabalhar com uma representação 

em três dimensões numa escala menor (maquete), de um espaço real conhecido por eles 

(escola). Como diversos estudantes, presentes neste dia, tinham faltado na tarefa de 

diagnóstico, fizemos um breve relato da discussão anterior para situá-los no contexto da 

nossa intervenção. 

Em seguida, os estudantes foram divididos em pequenos grupos e distribuímos 

as folhas da tarefa, uma cartolina, caixas de papel prismática e outros materiais 

necessários para a confecção da maquete da escola. Lemos com eles as instruções da 

tarefa para dirimir eventuais dúvidas. 

Durante a realização dessa tarefa percorremos os diversos grupos para apoiar e 

orientar a construção da maquete. Percebemos que alguns estudantes utilizavam as caixas 

com a parte aberta voltada para cima (Imagem 22), o que facilitava, na ótica deles, a 

visualização do interior da sala. Todavia a maioria dos estudantes utilizou as caixas com 

a parte aberta virada para baixo (Imagem 23). Percebemos que alguns estudantes 

escreveram nas caixas os nomes de referência de cada sala (Imagem 23) e inclusive alguns 
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desenharam as portas de entrada. Todas as caixas tinham as mesmas dimensões, portanto 

nesse momento não houve preocupação com a escala correta sobre as dimensões dos 

ambientes, mas a distribuição proporcional e relativa desses ambientes. 

 

Imagens 22 e 23 – Elaboração de maquetes pelos estudantes. Na imagem da esquerda, 
maquete construída coma as caixas com a parte aberta voltada para cima; e na imagem da 

direita maquete com as caixas com a parte aberta voltada para baixo. 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nas maquetes construídas na Questão-2, os estudantes escreveram e 

percorreram as instruções para dois itinerários indicados no enunciado. O objetivo foi que 

eles realizassem a movimentação no espaço numa representação em 3D (Imagem 24).  

 

Imagem 24 – Momento da Tarefa-2 em que estudante percorre 
o itinerário deslizando a caneta sobre a maquete. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificamos que alguns grupos utilizaram um número maior de caixas para 

representar os diversos ambientes da escola, de acordo com a visão do grupo a respeito 

dessa distribuição. Por exemplo, havia um setor que tinha banheiros masculino e 

feminino, e alguns grupos representaram esse ambiente com apenas uma caixa, outros 

utilizaram duas caixas para representar como dois ambientes distintos, e um grupo chegou 
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a utilizar quatro caixas, pois dentro de cada banheiro há duas cabines individuais. Alguns 

grupos faziam uma distribuição das caixas de forma mais proporcional e estruturada, 

como os ambientes realmente são distribuídos na escola, entretanto outros grupos tinham 

mais dificuldades de distribuir os ambientes de forma proporcional. Todavia, nesse 

momento da tarefa não havia uma maior preocupação que essa distribuição fosse uma 

representação com precisão de escala, mas levar os estudantes a vivenciarem esse desafio 

de organizar esse espaço representacional. 

Após concluída a Tarefa-2, iniciamos numa aula subsequente, nesse mesmo dia, 

a Tarefa-3 (Troca de orientações). A meta desta tarefa foi levar os estudantes a 

estabelecerem uma relação entre espaços representacionais em duas dimensões e os 

respectivos espaços representacionais em três dimensões, bem como descrever e seguir 

orientações espaciais com base em instruções escritas e a representação gráfica em duas 

dimensões. 

Assim, ainda com a formação dos mesmos grupos e com as maquetes montadas, 

distribuímos a folha da Tarefa-3 e explicamos a Questão-1, que solicitava aos grupos que, 

com base na maquete construída, fizessem com um lápis o contorno de cada um dos 

ambientes da escola, para construir uma planta baixa (Imagem 25).  

 

Imagem 25 – Planta baixa da escola construída pelos estudantes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa questão foi colocada como o início da Tarefa-3, pois já estava planejado 

que nesse dia poderíamos fazer a Tarefa-2 e 3 conjuntamente. Como a construção da 
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representação da planta baixa foi feita com base na maquete, essas duas questões 

realmente precisavam ser feitas no mesmo dia, antes de desmontar as maquetes. Assim, 

numa condição em que as Tarefas 2 e 3 não possam ser feitas no mesmo dia, a primeira 

questão da Tarefa-3 deveria constar como a última da Tarefa-2, pois se as tarefas fossem 

realizadas em dias distintos, tornaria necessário repetir a construção da maquete para a 

partir dela realizar a planta baixa. 

Os estudantes desenharam a planta baixa da escola na mesma cartolina que foi 

utilizada para construir a maquete. Em seguida, realizaram a Questão-2 que solicitava, 

com base na planta baixa, escolher 3 ambientes aleatórios da escola e escrever as 

orientações necessárias para percorrer cada itinerário. As orientações escritas e a planta 

baixa elaboradas por cada grupo foram então trocadas com outro grupo, para que este 

tentasse percorrer os itinerários descritos. 

Verificamos que a maior parte das orientações dos itinerários não estavam 

precisas, com falta de elementos que permitissem os estudantes do outro grupo chegar ao 

ambiente correto, o que fez com que a tarefa causasse diversas discussões nos grupos e 

entre os grupos. O objetivo da tarefa era levar os estudantes a perceberem que 

necessitavam comunicar as orientações espaciais com elementos que a tornassem mais 

precisas, quer seja por meio de termos linguísticos ou da representação gráfica. Todavia, 

verificamos que entre muitos grupos foram mobilizadas energias muito competitivas, 

como se o central na tarefa fosse identificar quem conseguiu ou não acertar os ambientes 

indicados pelo outro grupo. Isso necessitou de uma maior intervenção nossa para realinhar 

essas energias mais competitivas e potencializar o objetivo da tarefa, de perceber os 

elementos importantes que não estavam sendo expressos, quer seja na orientação escrita 

ou na representação gráfica. Evidenciamos que neste contexto esta tarefa proporcionou 

diversas discussões importantes entre os grupos de estudantes e possibilitou um profundo 

envolvimento de todos. 

Finalizamos a tarefa com uma discussão geral com todos sobre as diferenças e 

semelhanças entre a representação gráfica na maquete (3D) e a representação gráfica por 

meio de uma planta baixa (2D) e sobre as dificuldades de escrever uma orientação 

espacial para outra pessoa e de seguir a orientação dada por outra pessoa. 

Dessa vivência no segundo dia de intervenção, por meio da verificação dos 

vídeos gravados na sala de aula, selecionamos dois segmentos importantes da atividade, 

dos quais coletamos dados e evidências relevantes para a análise da pesquisa. Os dois 

segmentos selecionados estão transcritos e detalhados nos itens a seguir.  
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4.2.1 Segmento 5 - posições espaciais e atitudinais. 

 

Este segmento transcrito (Apêndice-K) ocorreu no segundo dia da intervenção 

durante a realização da Tarefa-3. Nessa tarefa, os estudantes permaneceram nos mesmos 

grupos, e cada grupo fez um desenho que representava os diversos ambientes da escola 

(baseado na maquete que eles fizeram) e escreveu orientações de três itinerários para 

percorrer três lugares diferentes na escola, partindo do portão principal. Nessa etapa da 

tarefa os grupos trocaram as orientações espaciais escritas e seus desenhos, para outro 

grupo tentar percorrer os lugares por eles indicados, apenas com as orientações escritas e 

o desenho da escola. 

O diálogo transcrito neste segmento mostra um momento de discussão entre 

estudantes de dois grupos, o Grupo A formado por três estudantes que denominamos de 

A1, A2 e A3, e o Grupo B também formado por três estudantes que denominamos B1, 

B2 e B3. Ressaltamos, que na transcrição deste diálogo não há nossa intervenção, pois 

nesse exato momento estávamos em outro local da sala, com outros grupos e o diálogo 

transcrito aqui foi capturado por meio da gravação do vídeo durante a aula.  

Um dos objetivos dessa tarefa, era que os estudantes percebessem a dificuldade 

encontrada quando a orientação escrita ou a representação gráfica não é dada com 

precisão. Assim, os estudantes poderiam se colocar no lugar do outro, e ao identificar o 

que o outro grupo deveria fazer para deixar a orientação dada mais precisa, poderiam 

refletir sobre como a orientação espacial que eles escreveram, para outro grupo, poderia 

ficar mais precisa. A ideia dessa ação foi estimular a colaboração entre os grupos, e a 

crítica mútua que levasse à reflexão e à tomada de consciência de saberes matemáticos 

mobilizados na orientação espacial. Todavia, percebemos que a tarefa movimentou uma 

energia competitiva entre os grupos, com ênfase aos “erros” encontrados e na discussão 

se o “erro” tinha sido do grupo que escreveu a orientação, ou do grupo que procurou 

seguir essa orientação.  

Neste segmento transcrito, as estudantes do Grupo A disseram para os colegas 

do Grupo B que as instruções de orientação espacial que elas fizeram estavam erradas 

(L1). A discussão centrou no fato de que, no final da orientação de um dos itinerários, o 

Grupo B concluiu o texto com o termo “vai direto” e a estudante do Grupo A, afirmava 

que nesse ponto eles deveriam ter indicado se depois era a para virar à direita ou à 

esquerda, para indicar o local exato (L2). 
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L1. Estudante A1: Ô “Estudante B1”, por que tu não colocou mais exato, 

aqui? Não tem nada! Ó, ó, ó!  

[nesse momento ela mexe a mão mostrando o final da 

cartolina para comprovar que não tem como ir direto] 

L2. Estudante A2: Porque aqui só tem... direto... e aqui tem três garagens 

[entendemos como três entradas] Você não botou se 

era para virar pra cá ou para cá!  

 

No momento de indicar onde estava o “erro”, a Estudante A2 (L2) gesticulou 

com os braços sobre o desenho, como que percorrendo o caminho, quando expressou as 

palavras “direto” e “virar pra cá ou pra cá”, e usou um tom de voz um pouco mais incisivo 

e com uma expressão no rosto mais fechada. O movimento dos dois braços, um indo para 

um lado e o outro para o lado oposto, enfatizou a dúvida de que nesse ponto podem ser 

percorridos dois sentidos diferentes e que isto não estava claro na comunicação da 

orientação espacial (Imagens 26 e 27). 

 

Imagens 26 e 27 – Estudante A2 enfatiza com gestos o possível “erro” do Grupo B. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para indicar uma incompreensão, a Estudante A2 coordenou vários meios 

semióticos de objetivação, tais como: a fala, tom de voz, expressão facial e gestos que 

marcaram o ponto central da dúvida. A Estudante B1, então iniciou uma reflexão sobre 

se deveria ter inserido essa instrução na comunicação, como demonstrado na expressão 

“E a gente tem que dizer?! Sabia disso não!” (L3). Em seguida, a Estudante A2 enfatizou 

o seu posicionamento e ainda inseriu a Estudante A1 do seu grupo no diálogo (L4) 
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L3. Estudante B1: E a gente tem que dizer?! Sabia disso não! 

L4. Estudante A2: Mas tem que dizer! Não é “Estudante A1”?!  

L5. Estudante A1: E eu sei! .... [Risos]  

 

Ressaltamos que esse conjunto semiótico multimodal de expressão, o tom de 

voz e o ritmo dos gestos feitos com mais ênfase, e a convocação de uma outra colega do 

grupo para ratificar o seu posicionamento, levaram a uma certa intimidação inicial, 

rompendo a possibilidade de mobilizar uma energia cooperativa. Com isso, a Estudante 

B1 desviou a sua atenção da análise de qual foi a dificuldade da colega na compreensão 

da orientação, e buscou um movimento de defesa competitiva. Nesse momento a 

Estudante B1 trouxe para a discussão um possível “erro” na orientação espacial que foi 

dada pelo Grupo A e que o Grupo B estava tentando seguir (L8), e usou um tom de voz 

exaltado e uma expressão facial séria. A Estudante B2 também entrou nessa estratégia de 

defesa (L9), acompanhou a Estudante B1 e marcou o posicionamento de seu grupo.  

 

L6. Estudante A2: Pois tem que dizer que é para virar! 

L7. Estudante A1: Para virar! 

L8. Estudante B1: Pois, se é para dizer...então diga a do três.  

[Ela se refere a orientação que ela está analisando, 

feita pelo grupo A, como forma de indicar falhas 

também no trabalho a outra equipe] 

L9. Estudante B2: Diga do três. [Falou no mesmo instante que a 

Estudante B1] 

L10. Estudante B1: Eu não vou dizer nada não! [Ela está reafirmando que 

não teria que complementar a informação como disse 

em L3] 

 

A Estudante A2 tentou retomar o diálogo para o ponto que iniciou a discussão 

(L11) e não para os novos argumentos trazidos pelo Grupo B (L8 e L9), e mais uma vez 

utilizou um conjunto de meios semióticos com uma expressão facial mais fechada e com 

movimento nos braços de forma rápida, forte e bem marcada (imagem 28). 

 

L11. Estudante A2: Mas tem que dizer se é para cá ou para cá! 
 



104 
 

 
 

Imagem 28 – Gestos realizados pela Estudante A2 para mostrar 
o que o outro grupo deveria ter indicado na escrita do itinerário. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entretanto, a Estudante B1 insistiu em desviar a discussão para trechos confusos 

nas orientações que o Grupo A escreveu, ao dizer que eles falaram duas vezes seguidas 

que era para virar à esquerda (L12), tendo uma mensagem implícita de que, “se nas 

orientações do nosso grupo tinham falhas (Grupo B), nas do Grupo A também tinha”. A 

Estudante A1 entrou na discussão, respondeu o argumento da Estudante B1 e afirmou 

que, segundo a professora, eles podiam colocar como estava escrito (L13). A Estudante 

A2, nesse mesmo momento, manteve sua posição e tentou retornar a discussão para as 

orientações do Grupo B reforçando que eles não tinham indicado para que lado se deveria 

virar (L14). 

 

L12. Estudante B1: E como você botou para virar à esquerda duas vezes? 

L13. Estudante A1: Porque a professora disse que se puder botar, bote 

sim... se puder! Bote! ... Gira assim, ó! [Girando o 

dedo em cima da folha, mostrando para a Estudante 

B1 do outro grupo como deveria girar] (Imagem 29) 

L14. Estudante A2: Eu tentei assim ó... vai reto... [Nesse momento ela 

demonstra com os gestos dos braços no ar].  
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Não tinha que era pra virar pra cá ou pra lá! 

[reforçando que a colega do outro grupo deveria ter 

escrito que era para girar para direita ou esquerda]  

 

Imagem 29 – Gesto realizado pela Estudante A1 para 
percorrer o itinerário escrito por seu grupo. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Estudante B1, desistiu de refletir nesse momento se poderia ter comunicado 

a orientação espacial de forma diferente (L15) e utilizou vários gestos icônicos15 que 

acompanharam a mensagem, balançou a cabeça negativamente, levantou um dos ombros 

em um sentido de recusa e fez um movimento com um dos braços distanciando-o do corpo 

como que empurrando algo para fora, no sentido de encerrar o diálogo. A Estudante A1 

também marcou posição na discussão e insinuou que a orientação delas estava certa (L16) 

e que as orientações do Grupo B é que estavam erradas. 

 

L15. Estudante B1: E tem que dizer?! Não! [balança a cabeça 

negativamente e levanta um dos ombros] 

L16. Estudante A1: É! olhe no meu! Como eu botei. Você não adivinha! 

Evidenciamos que o conjunto de meios semióticos envolvidos neste segmento 

aqui transcrito (palavras, gestos, entonação, expressão facial) foi articulado de uma forma 

 
15 Gestos icônicos têm uma relação direta com o discurso semântico, ou seja, existe um isomorfismo entre 
o gesto e a entidade que ele expressa. No entanto a sua compreensão está subordinada ao discurso que o 
acompanha (McNeil apud FERNANDES, 2008, p. 54). 
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que acabou movimentando uma energia demasiadamente competitiva, em que as 

estudantes centraram mais atenção em manter as suas posições no conflito do que em 

dialeticamente centrar atenção nos saberes matemáticos mobilizados na tarefa. Com isso, 

o espaço de tensão gerado, por meio dos obstáculos encontrados, que poderia levar a uma 

reflexão e uma ação que possibilitasse a tomada consciência desses saberes matemáticos, 

desviou a atenção das estudantes e interrompeu o labor conjunto. 

 

4.2.2 Segmento 6 – espaço e alteridade. 

 
Este segmento transcrito (Apêndice-J) ocorreu no segundo dia da intervenção 

durante a realização da Questão-2 da Tarefa-3. Neste momento transcrito, estudantes de 

dois grupos nos chamaram para verificar a discussão entre eles, pois ocorria uma 

divergência sobre quem estaria certo. O grupo que chamamos de C, era formado pelos 

Estudantes C1, C2 e C3, e o grupo que chamamos de D, formado pelos Estudantes D1, 

D2 e D3. A discussão era sobre o itinerário 1 e a Estudante D1 leu as orientações escritas 

pelo seu grupo e percorreu o caminho com a mão sobre desenho da escola, como forma 

de demonstrar ao Grupo C o itinerário que eles tinham escrito. Entretanto, a Estudante 

C1 já indica que a representação da escola em planta baixa feita pelo Grupo D estava 

errada. (L2). 

 

L1. Estudante D1: Vá em frente vire... vire... vá em frente vire à direita. 

Você vai virar aqui. 

L2. Estudante C1: Não, por que tá tudo errado aqui... [Referindo-se ao 

desenho da representação da escola feito pelo Grupo 

D] 

 
Ressaltamos que as Estudantes C1 e D1 leem o texto simultaneamente de forma 

sincronizada, com as mãos sobre o texto, e a Estudante D1 enquanto lê, percorre com a o 

dedo indicador da outra mão o caminho na representação gráfica (planta baixa) da escola. 

A coordenação desses meios semióticos do texto escrito com a movimentação perfazendo 

o itinerário na representação gráfica não é um processo simples e precisaria ser feito com 

cuidado, para que pudesse ser acompanhado pelos demais estudantes que estão 

observando. Entretanto, a Estudante D1 algumas vezes se perde nessa relação entre a 

parte escrita que está lendo e o local em que o dedo está movimentando-se na 
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representação gráfica, fazendo com que diversas vezes retorne para a etapa anterior. Esses 

movimentos bruscos de retorno acabam dificultando também para a Estudante C1, que às 

vezes não consegue acompanhar de maneira precisa a movimentação feita pela Estudante 

D1, como demonstrado em sua fala (L7). 

 

L3. Estudante D1: Vire à esquerda... 

L4. Estudante C2: Tá errado, é esse! [Aponta para o local que a 

Estudante D1 está lendo, o texto do itinerário 2, 

quando deveria ler o do Itinerário 1] 

L5. Estudante C1: Tá errado, é esse aqui olha, ó! [Toca com a caneta no 

texto referente ao itinerário 1, mostrando que a 

Estudante D1 estava lendo o texto errado] 

L6. Estudante D1: Eita! ... vire à direita, vá em frente, aí você vai em 

frente. Vire à direita, vá em frente, vire à direita de 

novo... vire à direita novamente... [Ela refaz o 

caminho com o dedo] 

L7. Estudante C1: Como você vai virar à direita novamente? 

 

Quando a Estudante D1 chegou ao final do itinerário, o Grupo D concluiu o 

texto escrito do itinerário 1 com a expressão “chegou no lugar” (L8). Entretanto, como 

nesse ponto do desenho havia um corredor com salas de aula dos dois lados, faltava um 

complemento na instrução, com uma informação que permitisse optar por uma das salas. 

Nesse momento, fizemos um questionamento à Estudante D1 (L9), como forma de 

mobilizar meios semióticos para alinhar a atenção dos estudantes para este ponto e 

permitir a tomada de consciência de que a orientação escrita, para ser entendida pelo 

outro, ainda necessitava a informação do último passo. Todavia, a energia mais 

competitiva que estava presente nesse labor conjunto desviou a atenção da Estudante C1, 

que reiteradamente trazia para a discussão um suposto erro na representação gráfica da 

escola (planta baixa) feita pelo Grupo D (L11 e L14). 

 

L8. Estudante D1: Vira à direita novamente... chegou ...no... no lugar, 

olha aqui! 

L9. Pesquisadora: Chegou no lugar? 
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L10. Estudante D1: Na primeira sala! [pausa...] 6º D! [Bate o dedo no 

lugar representado na planta baixa em que está 

escrito “8º D”] 

L11. Estudante C1: Isso aqui está tudo de cabeça para baixo! Tem quatro 

banheiros. [Fala ao mesmo tempo em que a 

Pesquisadora está intervindo] 

L12. Pesquisadora No sexto? [Apontando para o que estava escrito na 

representação da planta da escola] 

L13. Estudante D1: Oh!... no Oitavo ... D! 

L14. Estudante C1: Também esse desenho está errado, tem quatro 

banheiros. [Indicando que o desenho feito pelo Grupo 

D estava errado e que eles representaram quatro 

banheiros quando a escola tinha apenas dois, um 

masculino e um feminino.] 

L15. Estudante D1: Não!... Aqui é a parte do banheiro feminino e aqui o 

masculino... [Coloca a mão sobre representação de 

dois espaços, para indicar que a cada dois espaços 

juntos representam um banheiro] 

 

A suposta falha apontada pela Estudante C1 na representação da escola, feita 

pelo Grupo D (L11 e L14) era de que a representação gráfica apresentava quatro 

banheiros (dois masculinos juntos, e dois femininos juntos) quando a escola só tem dois, 

um banheiro masculino e um feminino. Todavia, na parte interna de cada um desses 

locais, há dois espaços com cabines reservadas. Com isso, o Grupo D representou no 

desenho quatro retângulos, para representar essas divisões internas, enquanto o Grupo C 

representou no seu desenho da escola dois retângulos, um para representar o banheiro 

masculino e outro para o banheiro feminino. A Estudante D1, para explicar essa diferença 

na representação dos banheiros nos desenhos dos dois grupos, fez o gesto colocando a 

mão sobre a linha que divide os dois retângulos, transformando-os em apenas um 

(imagens 30 e 31) e falou “Aqui é a parte do banheiro feminino” e “e aqui é o masculino” 

(L15). 
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Imagens 30 e 31 – Sequência de gestos da Estudante D1, para explicar a representação 
dos banheiros da escola, desenhada pelo seu grupo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A discussão sobre as possíveis divergências na representação gráfica desviou o 

foco dos estudantes e não permitiu que eles centrassem atenção em discutir como o texto 

de orientação do itinerário 1 poderia ser mais preciso. Com isso os estudantes já partiram 

para a verificação do itinerário 2 (L16), e utilizaram a mesma estratégia de ler o texto 

enquanto a Estudante D1 percorria a representação gráfica com o dedo. 

 

L16. Estudante D1: Olha aqui. Aqui. Vá em frente. [Lê o Itinerário 2 da 

questão. Com o dedo indicador da mão direita segue o 

texto escrito e com o indicador da mão esquerda 

percorre o trajeto sobre a planta baixa da escola.] 

L17 Estudante C2: Já é aqui. 

L18. Estudante D1: Vá em frente, vire à direita. 

 
Nesse momento do segmento a Estudante D1 equivocou-se e releu o texto do 

itinerário 1, e como já estava com a mão sobre a posição de início do itinerário 2 a 

orientação ficou confusa. A Estudante C1 então percebeu o equívoco (L19), pegou 

bruscamente a folha da mão da Estudante D1 e passou a seguir as instruções do itinerário 

2, como que emitindo a mensagem “deixa que eu mesma faço”.  

 
L19. Estudante C1: Tu já lesse isso aqui! Olha! Vá em frente, vire à direita 

... [Pausa] Tu botasse, vire ..., vire à esquerda, vá em 

frente e vire à esquerda novamente. 
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L20. Estudante C2. Quem foi que escreveu? [Fala ao mesmo tempo em 

que a Estudante C1 lê o itinerário, dirigindo-se à 

Estudante D2]  

L21 Estudante C1: Você chega no segundo lugar... E na segunda sala. 

[pausa...] 

 
No texto escrito para o itinerário 2, da mesma forma que o anterior, os 

estudantes do Grupo D concluíram o texto com a expressão “na segunda sala” (L21). 

Assim, a orientação não ficou precisa, pois como havia salas dos dois lados do corredor 

era necessário informar no texto se a sala era do lado direito ou do lado esquerdo. Essa 

imprecisão pôde ser percebida com a pausa que a Estudante C1 fez para refletir qual seria 

a sala indicada, quando acabou de ler o texto (L21). Todavia, nesse momento, a Estudante 

D1, ao perceber a hesitação da Estudante C1, rapidamente pronunciou-se e com o dedo 

apontou para a sala que eles tinham indicado (L22).  

 

L22. Estudante D1: Olha aqui! [Tom da voz elevado e colocando o dedo 

indicador na folha apontado para a sala que segundo 

ela a pessoa chegaria com as orientações]  

L23. Estudante C1:  Olha aqui! No 6 C. A gente acertou! ...  

[Indicando que tinha chegado na mesma sala que a 

Estudante D1 tinha indicado.  

 
Nessa parte do diálogo em que o Grupo C confrontou a sua interpretação das 

orientações dadas pelo Grupo D, estava presente a preocupação sobre se eles acertaram 

ou não a indicação do local. Assim, a sala que o Grupo C indicou como resposta para o 

itinerário 2, coincidentemente, foi a mesma que o Grupo D tinha indicado (L23). Nesse 

momento, as estudantes dos dois grupos não perceberam que foi apenas uma coincidência 

probabilística do resultado, e que, para uma orientação espacial mais precisa, o Grupo D 

deveria ter explicitado como optar por uma das salas (indicando segunda sala do lado 

direito, por exemplo). Os meios semióticos mobilizados levaram a um consenso nesse 

momento da tarefa, e o sentimento de satisfação das estudantes dos dois grupos em terem 

“acertado”, não permitiu uma reflexão mais aprofundada sobre a precisão da orientação 

espacial dada, meta da tarefa. 
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Os estudantes passaram então para a verificação do itinerário 3 (L24). Da 

mesma forma que os demais itinerários, o Grupo D concluiu o texto com o termo “Você 

chega no terceiro lugar” (L24). Nesse momento, seguindo a orientação, a pessoa se 

deparava com três opções de lugares diferentes, mas a orientação dada não deixava claro 

o suficiente qual lugar seria o correto. Antes que os demais estudantes refletissem sobre 

o fato de que a orientação não estava precisa, a Estudante D1 já indica que a resposta seria 

a “Diretoria” mobilizando gestos com a mão e com a expressão “e depois do banheiro 

aqui é o quê?” (L25). 

 
L24. Estudante C1: Vá em frente, vire à esquerda, passe os banheiros e 

chega no terceiro lugar. 

L25. Estudante: D1: Vá em frente, vire à esquerda. Aí depois que chega aqui, 

você chega no terceiro lugar. [Acompanha o trajeto com 

o dedo indicador da mão direita] Oxi! Depois que passa 

do banheiro, aqui é o quê? [Aponta para a 

representação da Diretoria no desenho] 

 
Neste momento, o Estudante C2 que estava acompanhando as discussões, mas 

sem intervir até então, percebeu que havia indicado no seu grupo como resposta, o mesmo 

lugar que tinha sido apontado pelo Grupo D, e então ele confrontou sua colega de grupo, 

a Estudante C1, e disse com confiança que ele estava certo (L26 e imagem 32). Ela negou 

que tivesse discordado do Estudante C2 (L27 e Imagem 33). 

 
L26. Estudante C2: Eu não disse?!  Tu disse que não era. [Olhando e 

apontando para Estudante C1] 

L27. Estudante C1: Mentira, eu não disse isso não!  

L28. Estudante D1: É a diretoria! 
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Imagens 32 e 33 – Momentos da discussão dos integrantes do grupo C. Na imagem à 
esquerda, o Estudante C2 confronta a Estudante C1; e na imagem à direita o momento 

de reação da Estudante C1. 

  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O Estudante C2 chamou a outra colega de grupo, a Estudante C3, para confirmar 

o que ele tinha dito à Estudante C1 (L29) e ela confirmou balançando a cabeça (L30). 

Essa confirmação de que “estava certo” fez o Estudante C2 posicionar-se de forma 

confiante perante Estudante C1, como aparentemente não tinha conseguido 

anteriormente, pois a resposta do grupo que foi escrita na folha da tarefa, era a que tinha 

sido proposta pela Estudante C1. 

 

L29. Estudante C2: Oh, eu não disse que era a diretoria? Tu estava aqui? Ela 

disse que não?! [Dirigindo-se à Estudante C3] 

L30. Estudante C3: [Apenas confirma balançando a cabeça e rindo] 

L31 Estudante C1: [Risos] 

 

Destacamos que os saberes mobilizados nesse labor conjunto, nesse momento 

da atividade, levaram a um posicionamento diferente e mais confiante do Estudante C2, 

no âmbito do seu processo de subjetivação, evidenciando que o conhecimento refratado 

na consciência do indivíduo, em determinado momento do processo de objetivação, tem 

um impacto significativo no processo de subjetivação, transformando o ser e o seu modo 

de agir. 

No momento seguinte a Estudante D2 sintonizada com a energia mais 

competitiva mobilizada neste labor conjunto, focou a discussão para a verificação do que 

os estudantes do Grupo C escreveram na folha de resposta, que estava diferente do 

indicado pelo Grupo D, e disse: “Mas já botou! Olha aqui!” (L32 e Imagem 34). Com 

isso, a Estudante C1 puxou bruscamente a folha com as instruções, colocou as duas mãos 
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sobre o enunciado e começou a reler as instruções com os dedos acompanhando cada 

frase, não admitindo ter errado todas as respostas (L33 e Imagem 35). Isso fez com que 

os estudantes voltassem a atenção aos itinerários escritos para percorrê-los novamente e 

comparar as respostas.  

 
L32. Estudante D2 Mas já botou! Olha aqui! 

Aqui é o oitavo D e aqui é o nono D!  

[Aponta para a resposta do primeiro e segundo 

itinerário que o outro grupo escreveu na folha de 

resposta] 

L33. Estudante C1 Não! Vocês que estão errados. 

 
Imagens 34 e 35 – Momentos da discussão dos integrantes do grupo C e D. Na imagem 
da esquerda, a Estudante D2 indica a resposta válida na folha da tarefa; e na imagem da 

direita, a Estudante C1 refaz o itinerário. 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nesse momento do diálogo, a Estudante D2 interrompeu a Estudante C1 e 

dirigiu-se a sua colega de grupo, Estudante D1, e questionou qual foi a resposta exata do 

itinerário 1 (L34). O Estudante D3, até então em silêncio entrou na discussão afirmando 

qual é a resposta que o grupo tinha indicado (L35).  

 

L34. Estudante D2: É no nono ou no sexto? [Dirige-se à Estudante D1] 

L35. Estudante D3: É o nono C! 

 

Diante dos ânimos exaltados a Estudante D1 teve uma atitude assertiva, afastou 

as mãos das Estudantes D2 e C1, que estavam sobre a folha com as orientações escritas, 

e calmamente refez a leitura e o percurso do itinerário 1 no desenho. Neste momento, ao 

refazer o itinerário 1, a Estudante D1 tomou consciência que a orientação escrita pelo seu 
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grupo não foi indicada de forma precisa e deixou transparecer isso com um sorriso 

envergonhado (L36 e Imagem 36). Isso foi percebido também pela Estudante C1 (L37). 

A Estudante D1 tentou refazer o itinerário, mas, ao perceber que realmente havia um 

equívoco e a instrução necessitava ser mais precisa, afastou-se e com risos compulsivos 

deixou transparecer isso a todos (L38). A Estudante C1, segurou o braço da Estudante D1 

(Imagem 37), a trouxe para junto dos demais, e reafirmou que as instruções estavam 

equivocadas. (L39).  

 

L36. Estudante D1: Vamos ver! Olha aqui! Vá em frente, vire à direita...vira 

à direita, vá em frente...aí você vai em frente ... vire à 

direita novamente, chegou no primeiro lugar... e na 

primeira sala .... [Risos] 

L37. Estudante C1: Tu que errasse $%#@&!!! [Percebendo que a amiga 

entendeu o equívoco na orientação escrita] 

L38. Estudante D1: Na primeira ... 

[Risos compulsivos e leva a mão a boca de forma 

envergonhada] 

L39. Estudante C1: Tu que errasse! E, diz que a gente fez errado! 

[Segura o braço da Estudante D1, para assegurar que 

ela visse o que tinha errado. Risos de todos] 

 

Imagens 36 e 37 – Momento da discussão entre os grupos C e D, a esquerda, a Estudante 
D1 percebe o erro de seu grupo; e, a direita a Estudante C1 segura o braço da Estudante D1 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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A discussão encerrou-se com risos, com todos percebendo que a comunicação 

da orientação espacial não estava precisa e necessitava acrescentar algumas palavras para 

permitir a comunicação efetiva. 

Como nós acompanhamos essa discussão entre esses grupos descrita nesse 

segmento, em outro momento da intervenção, numa discussão geral com todos da turma, 

em que discutíamos a diferença entre escrever orientações para outros seguirem, ou seguir 

as orientações dadas por outros, pedimos para que os estudantes dos Grupos C e D 

contassem essa experiência para todos da turma, como uma forma de compartilhar aquilo 

que eles tomaram consciência. Neste momento, a Estudante D1, contou para a turma o 

que tinha acontecido e deixou transparecer uma mudança de opinião. Antes ela achava 

mais difícil seguir as orientações dadas pelos colegas do que escrevê-las, mas depois, 

quando percebeu que o outro grupo não tinha conseguido chegar ao local indicado porque 

o seu grupo não tinha escrito as orientações de forma precisa, então passou a achar que 

era mais difícil escrever as orientações. Isso demonstra uma responsabilidade com o 

outro, uma alteridade vivenciada e um compromisso na relação ética. 

 

4.3 – DIA 3: TAREFA 4 – SEGUINDO CAMINHOS. 
 

O terceiro dia da intervenção ocorreu no dia 16/8/2018, e contou com a 

participação de cerca de 25 estudantes da turma. Neste dia realizamos a Tarefa 4 

(Apêndice-D) e a meta dessa tarefa foi levar os estudantes a perceberem elementos 

matemáticos importantes para a comunicação de uma orientação espacial, quer seja por 

meio de instruções escritas, quer seja pelo adequado uso de representações gráficas. 

Para a realização dessa tarefa dividimos a turma novamente em pequenos grupos 

e distribuímos as folhas com os enunciados. Iniciamos uma discussão geral na turma com 

uma reflexão sobre as ações vivenciadas da Tarefa-3 realizada anteriormente. Para isso, 

devolvemos aos estudantes os desenhos e as orientações escritas produzidas por eles na 

etapa anterior e pedimos que alguns estudantes apresentassem para os demais o desenho 

que fizeram da escola, explicando o que correspondia cada espaço representado. Isso 

provocou comparações entre os desenhos dos grupos e discussões sobre as diferenças 

existentes nas representações. Essa etapa possibilitou que os estudantes tomassem 

consciência de estratégias adotadas por outros grupos, que poderiam ser adotadas para 

melhorar a sua própria representação gráfica da escola.  
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Após essa discussão geral, entregamos aos estudantes as folhas respostas da 

Tarefa-4 e disponibilizamos um tempo para os grupos discutirem e responderem a 

Questão-1. Essa questão solicitava que os grupos discutissem primeiro o que eles 

entendiam como mais difícil: escrever as orientações do itinerário (caminho) a ser 

percorrido pelo outro grupo; ou seguir as orientações dadas por outro grupo. Depois eles 

discutiram que alterações eles poderiam fazer nas instruções e desenhos que eles 

elaboraram para passar uma orientação espacial a outros grupos de forma mais precisa. 

Durante esse tempo, de aproximadamente de 20 (vinte) minutos, nós passamos nos 

diversos grupos para acompanhar as discussões e estimular o debate entre os integrantes 

do grupo.  

Em seguida, iniciamos então uma discussão geral com a turma, para que 

expressassem as conclusões que o seu grupo chegou quanto às reflexões solicitadas. 

Percebemos que a maioria dos estudantes relatava casos afirmando que o outro grupo 

escreveu as instruções de forma muito confusa ou que as representações gráficas não 

estavam claras e eram diferentes do que existia de fato na escola. Diante disso, buscamos 

centrar a atenção da discussão, não no que os outros fizeram de errado, mas sobre o que 

eles mudariam na orientação que eles escreveram e no desenho que eles fizeram da escola. 

Isso proporcionou aos estudantes uma reflexão no sentido de alteridade e de 

responsabilidade com o outro, que deve estar envolvido quando se comunica algo. Essa 

discussão contou com uma intensa participação dos estudantes e proporcionou um debate 

efetivo sobre a responsabilidade com outro. 

Após essa discussão geral, os grupos deram continuidade realizando a Questão-

2 da tarefa. Nessa questão entregamos o desenho de uma planta baixa da escola por nós 

elaborado e uma orientação escrita para percorrer 3 (três) itinerários distintos dentro da 

escola (Apêndice-D). A planta da escola disponibilizada, continha os nomes dos 

ambientes, mas nas orientações dos itinerários citava apenas o nome do ambiente que era 

o local de partida do primeiro itinerário (Portão Principal).  

Nessa atividade os estudantes puderam ter contato com uma planta baixa e com 

orientações espaciais com um maior nível de detalhes. Os estudantes deveriam traçar na 

planta baixa, com lápis de cores diferentes, o caminho percorrido por cada um dos três 

itinerários. 

Verificamos que dos nove grupos formados na sala, apenas um conseguiu 

identificar corretamente os três ambientes a serem percorridos pelos itinerários propostos 

(Apêndice D). Todavia, verificamos que dos nove, quatro grupos chegaram corretamente 
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no ambiente do itinerário-1. Desses quatro, três chegaram corretamente ao ambiente 

indicado no Itinerário-2. Verificamos que muitos estudantes sentiram dificuldade na 

interpretação espacial de alguns termos utilizados nas orientações dadas, que não lhes 

eram muito familiares, como as expressões: “passando por dois blocos”; “segundo 

corredor do lado esquerdo”; “saindo da porta da sala”; “depois de passar o terceiro 

corredor”. 

Na Imagem 38 a seguir podemos verificar a representação gráfica realizada pelo 

grupo que conseguiu identificar corretamente os 3 ambientes. 

 

Imagem 38 – Representação gráfica dos itinerários considerando todas as 
informações corretas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Destacamos, por exemplo, a atividade de um dos grupos (Imagem 39) que fez o 

Itinerário-1 (traço cor rosa) e o itinerário-2 (traço cor amarela) corretamente. Entretanto, 

no itinerário-3 (traço cor azul) os estudantes se equivocaram no ponto de partida. Na ficha 

que descrevia esse itinerário-3 citava “Saindo da Porta do 2º ambiente” e os estudantes 

colocaram como ponto de partida o portão principal. 
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Imagem 39 – Representação gráfica dos itinerários de um dos grupos 
que não seguiu adequadamente as orientações. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa tarefa permitiu uma interação importante da professora com diversos 

grupos fomentando discussões relevantes quanto aos aspectos da localização, 

movimentação e comunicação da orientação espacial. Por exemplo, em alguns grupos 

pudemos identificar discussões sobre a movimentação correta a ser feita na planta baixa. 

Em um dos grupos pudemos presenciar uma discussão entre duas estudantes que estavam 

em posições diferentes em relação a mesa em que estava a planta baixa. Uma estudante 

afirmou que naquele ponto elas deveriam “virar à esquerda” e a outra estudante referindo-

se ao mesmo local, disse que naquele ponto deveriam “ir para trás”. Nesse momento, 

como as estudantes estavam em posição diferentes em relação a planta baixa, na verdade 

as duas frases tinham o mesmo significado em relação a movimentação espacial na planta 

baixa. No diálogo, com a nossa intervenção, pudemos fazer com que elas enxergassem 

que a diferença era o ponto de referência que cada uma estava adotando, mas, que em 

relação a movimentação na planta baixa o trajeto registrado na folha seria o mesmo. 

Dessa vivência no terceiro dia de intervenção, dos vídeos gravados na sala de 

aula, selecionamos um segmento da atividade, para coletarmos dados e evidências 

relevantes para a análise da pesquisa. O segmento selecionado está transcrito e detalhado 

no item a seguir.  

 

 



119 
 

 
 

4.3.1 Segmento 7 – chegando juntos. 

 
Este segmento transcrito (Apêndice-M) ocorreu no terceiro dia da intervenção 

durante a realização da Tarefa-4 (Apêndice-D). Nessa tarefa nós fornecemos um desenho 

esquemático da escola em planta baixa, em escala e com um maior rigor gráfico, e a 

orientação escrita com termos mais formais, de três itinerários que deveriam ser 

percorridos com base nele. Neste momento transcrito o Estudante E nos chamou e disse 

que havia alguma coisa estranha na tarefa deles (L1).  

 

L1. Estudante E: Aqui tá estranho! [Fala para a pesquisadora] 

L2. Pesquisadora: - O que é que está estranho? 

L3. Estudante E: Aqui... [Pausa de alguns segundos para esperar a 

atenção do colega de grupo, o Estudante F, que 

estava assinado a folha de tarefa] 

Olha, ... nós saiu daqui e vai virar à direita. 

[Acompanhando o itinerário com o lápis na folha, 

como que percorrendo o caminho] 

 

Nesse segmento, os estudantes percorreram o terceiro itinerário, a partir do 

segundo ambiente indicado (sala do 8º-D). A orientação escrita desse itinerário dizia que 

“Saindo da porta da sala do 2º ambiente vire à direita” (Apêndice D). Portanto, a 

localização inicial para seguir essa instrução era a porta da sala de aula. Nesse local os 

estudantes teriam duas opções, virar à direita seguindo até o corredor principal ou virar à 

esquerda para um corredor limitado com mais uma sala de aula. (Imagem 40). Entretanto, 

os estudantes desconsideraram a porta da sala como ponto inicial, e seguiram 

automaticamente para o lado direito até o corredor principal, e consideram esse o ponto 

inicial para a primeira instrução (Imagem 41).  
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Imagens 40 e 41 – A distinção entre os pontos de partida da Tarefa-4. Na imagem da 
esquerda, o ponto de partida considerado nas instruções da tarefa; e na imagem da 

direita, o ponto de partida considerado pelos estudantes de um dos grupos. 
  

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Isso pode ter ocorrido porque, apesar de virar à esquerda ser uma das opções ao 

sair da sala, ela levaria a um corredor sem saída, com apenas mais uma sala de aula 

(Imagem 40). Virar à direita seria, então, o caminho mais natural, especialmente porque 

na tarefa havia mais quatro instruções até se chegar ao ambiente seguinte. Assim, apesar 

das instruções indicarem que a localização inicial era a porta da sala, os estudantes 

consideraram que a localização inicial seria no corredor principal (Imagem 41). Ao seguir 

a instrução de virar à direita nessa localização inicial considerada por eles, isto levaria até 

a parede final do corredor principal. Daí a incompreensão expressa pelo Estudante E, 

quando ele nos chamou e disse: “Aqui tá estranho” (L1). 

Na continuidade do diálogo com o grupo, quando questionamos: “O que é que 

está estranho?” (L2), o Estudante E, leu novamente as instruções com a preocupação de 

que entendêssemos qual foi a sua dificuldade, e nesse caso, deu uma atenção maior ao 

desenho da escola (espaço representacional). Ressaltamos aqui uma atitude do Estudante 

E, que esperou a atenção do colega de Grupo antes de nos explicar o que eles acharam 

estranho (L3). Isso demonstra a atitude colaborativa vivenciada no labor conjunto e uma 

responsabilidade ética com outro.  

Após alguns segundos de pausa, ele refletiu e percebeu o equívoco que 

cometeram, e que ao adotar como localização inicial a porta da sala de aula, a instrução 

escrita no itinerário fazia sentido. Ele então expressou isso para o colega de grupo (L4).   
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L4. Estudante E Tá certo, boy!!! [Olha para o amigo Estudante F 

com a expressão de surpresa.] 

 

Ao ter a preocupação de nos explicar mais detalhes, o Estudante E refez a 

orientação com uma maior atenção ao desenho da escola e, ao centrar um pouco mais de 

atenção à essa representação, percebeu onde tinha se equivocado. Verificamos nesse 

momento que a sinergia dos meios semióticos mobilizados por nós e pelo estudante no 

labor conjunto, em uma relação ética de colaboração, permitiram o direcionamento da 

atenção do estudante à dificuldade que gerou o estranhamento e a sua consequente 

superação, estabelecendo nesse momento um nó semiótico. 

No momento seguinte, ao percebermos que o Estudante E tomou consciência de 

como superar a dificuldade encontrada, questionamos: “Está certo o quê?” (L5), 

instigando o diálogo para que ele ajudasse o (Estudante F a também tomar consciência 

disso. O Estudante E refletiu mais uma vez sobre o equívoco que haviam cometido para 

ter certeza de que compreendeu (L6). O Estudante F afirmou: “Vai então” (L7), 

sinalizando que estava atento ao diálogo estabelecido.  

 

L5. Pesquisadora: Está certo o que? 

L6. Estudante E: Tá certo! [Coloca o lápis na boca, faz uma expressão 

pensativa e baixa o tom de voz] 

L7. Estudante F: Vai então! 

[Pediu que o amigo explique o que é que está certo.] 

 

Enquanto o Estudante E inicia a explicação ao Estudante F, sobre o que ele tinha 

tomado consciência (L8), o Estudante J, que não fazia parte desse grupo, aproximou-se 

para ouvir o que ele estava falando. Neste momento, o Estudante E nos sinalizou 

indicando desconforto e interpretou a postura do Estudante J como uma vigilância, como 

uma fiscalização ao que ele fazia, e isso bloqueou a continuidade do diálogo estabelecido 

(L8). Avaliamos que inserir o Estudante J nesse momento no diálogo, aparentemente não 

geraria o mesmo nível de cumplicidade, de preocupação com o outro, de alteridade, como 

o estabelecido entre os Estudante E e F. Assim, para contornar o impasse, intervimos e 

solicitamos ao Estudante J, que se afastasse para que o Estudante E pudesse continuar a 

explicação (L9). O Estudante J compreendeu a situação, não demonstrou insatisfação e 

quando ele se afastou o Estudante E continuou a sua explicação ao Estudante F. 
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L8. Estudante E: Nós saiu daqui... [Nesse momento ele para diante da 

aproximação de um colega de outro grupo que veio 

ouvir o que ele está falando, com certa curiosidade]. 

Olha ele aí... [Neste instante e olha para a 

pesquisadora e aponta o lápis para a direção do 

Estudante J que veio ouvir o que ele estava falando, 

indicando certo desconforto com a sua 

aproximação.] 

L9. Pesquisadora: Espere aí. Vá para lá. Ele está com vergonha de 

dizer! [dirigindo-se ao Estudante J que não fazia 

parte do grupo que estava na discussão.] 

 

O Estudante E então, começou a explicar ao Estudante F o que ele identificou 

(L10). Apontou o lápis para dentro da sala de aula, depois o deslizou sobre a representação 

gráfica da escola, e indicou o caminho percorrido. Enquanto isso, nós deslizamos o dedo 

indicador direito sobre o texto da orientação escrita que estava sobre a mesa, para 

acompanhar a leitura do Estudante E, e ajudar ao Estudante F a estabelecer a relação entre 

o texto escrito e a movimentação das mãos do Estudante E, na planta baixa da escola. 

 

L10. Estudante E: Nós saiu daqui, virou a direita... [Mostrando ao 

Estudante F a trajetória, percorrendo com um lápis 

sobre o desenho da escola] 

Aqui ó... [Apontando com o lápis para o ponto da 

planta baixa que deveria ser o local de partida da 

orientação.] 

Nós saiu da porta virou à direita... aí virou pra cá... 

[Levanta a folha com o desenho da escola e faz o 

trajeto com o lápis, para explicar melhor ao 

Estudante F] 

L11. Pesquisadora: Virou à direita.   

[Entonação da voz, como que chamando a atenção 

para o lado direito]  
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No diálogo, o Estudante F então focou a atenção ao ponto crucial do objeto 

matemático discutido nesse segmento, que era a localização inicial para seguir as 

instruções da orientação. Assim, expressou o questionamento de que eles adotaram como 

ponto inicial outro local (L12), e apontou para o corredor principal. O Estudante E então, 

afirmou que foi exatamente esse o equívoco de localização que eles cometeram e falou 

com uma postura de confiança que o ponto inicial do itinerário era a porta da sala de aula 

(L13). Com mais esta intervenção do Estudante E, nesse momento do diálogo, o 

Estudante F também tomou consciência dessa localização inicial (L14). 

 

L12. Estudante F: Nós não tamos aqui não?! [Apontando para o 

corredor principal, como se aquele fosse o ponto de 

partida] 

L13. Estudante E: Não! Nós saiu daqui da porta, não virou à direita para 

cá não! 

L14. Estudante F: Sim! Ah! ... vai! [Nesse toma consciência que eles 

deveriam sair da porta da sala e não do corredor 

principal] 

 

Destacamos a percepção de uma cumplicidade e compromisso entre os 

Estudantes E e F no labor conjunto estabelecido. Verificamos isso, por exemplo, na forma 

como o Estudante E olhou para o Estudante F, ao perceber o ponto onde eles tinham se 

equivocado (L4), para compartilhar com ele que tinha conseguido entender. Isso também 

ocorreu no diálogo estabelecido entre eles, com o Estudante E empenhando-se para levar 

o Estudante F a também superar o obstáculo que eles encontraram. Este segmento 

evidencia a preocupação com o outro, a colaboração, a alteridade, na concepção de que a 

atividade é conjunta, que não basta que ultrapassemos um obstáculo, mas que nossa 

experiência pode ajudar o outro a também superá-lo, que o conhecimento não é algo 

exclusivamente nosso, mas um objeto social que é percebido por nós e pode também ser 

percebido pelo outro. 

Nesse momento do labor conjunto os meios semióticos mobilizados, como fala, 

gestos, movimentação do lápis no desenho, a atitude de confiança e colaboração expressas 

pelos estudantes atuaram de forma multimodal como um feixe semiótico (Bundle) e 

possibilitaram que os estudantes tomassem consciência da importância da localização 

exata do ponto de partida de uma movimentação, para se seguir corretamente uma 
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orientação espacial. Podemos considerar que este momento evidencia a configuração de 

um nó semiótico. 

 

4.4 – DIA 4: TAREFA 5 – UTILIZANDO MAPAS. 
 

O quarto dia da intervenção ocorreu em 11/9/18, e contou com a participação de 

cerca de 27 estudantes da turma. Neste dia realizamos a Tarefa 5 (Apêndice-E) e a meta 

desta tarefa foi levar os estudantes a interpretar, descrever e representar informações 

espaciais em mapas. Nas tarefas anteriores os estudantes trabalharam a orientação dentro 

do espaço da escola, com base inicialmente numa maquete (representação 3D) e depois 

numa planta baixa (representação em 2D). Nessa Tarefa-5 os estudantes trabalharam a 

orientação espacial com representações de áreas maiores, por meio de mapas de uma 

região na qual a escola está inserida e depois com um mapa turístico do centro de João 

Pessoa-PB, capital do Estado em que se localiza a escola. 

Novamente, iniciamos a atividade com uma discussão geral sobre as tarefas 

realizadas anteriormente e com uma explicação sobre como seria a tarefa do dia. Os 

estudantes foram divididos em pequenos grupos e receberam as folhas da tarefa. As 

questões 1 e 2 foram realizadas com base no mapa da região da escola, com uma foto de 

satélite (GoogleMaps). Apesar dessa imagem já ter sido projetada na sala durante a 

Tarefa-1, ao manusear a folha com esse mapa e buscar identificar pontos conhecidos na 

região do entorno da escola, os estudantes ficaram surpresos, ao ver locais que eles 

conheciam expressos num mapa. Percebemos que os estudantes consideram o próprio 

município pequeno e ver os locais da sua cidade expressos num mapa disponível para 

todo o mundo, causou certo entusiasmo nos estudantes. Apesar de não estarem 

acostumados a trabalhar com esse tipo de mapa, os estudantes conseguiram identificar 

diversos pontos conhecidos na cidade (Imagem 42). 

 

 

 

 

 

Imagem 42 – Respostas de um grupo de estudantes com a identificação de pontos 
conhecidos no mapa da região da escola. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Questão-2, na qual os estudantes precisavam identificar os diversos caminhos 

para fazer o trajeto entre dois pontos indicados, e escolher o melhor, eles conseguiram 

identificar alguns caminhos alternativos, que não estavam expressos no mapa, mas que 

era de conhecimento das pessoas que habitam a região. Percebemos que os estudantes 

tiveram muita facilidade em localizar os pontos conhecidos, e até mesmo vias alternativas 

que não estavam tão claramente expressas no mapa. Todavia, boa parte dos estudantes 

teve dificuldade de realizar a movimentação espacial na representação em mapa.  

Na Questão-3, em que foi apresentado o mapa da mesma região, com a 

representação das ruas e sem a imagem de satélite (Apêndice E), apenas um grupo 

identificou de forma imediata que os dois mapas se tratava da mesma região. Tanto que 

esse grupo utilizou o mapa da Questão-3 para ajudar a identificar pontos conhecidos 

solicitados na Questão-2 (Imagem 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 43 – Um dos grupos de estudantes utilizando os dois tipos de mapas da 
mesma região para facilitar a visualização da localização. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Questão-4, em que foi apresentado um mapa turístico da cidade de João 

Pessoa-PB, percebemos que a maior parte dos estudantes sentiu dificuldades, apesar das 

perguntas nessa questão serem relativamente simples, apenas para localizar determinados 

pontos de referência. Podemos elencar alguns fatores responsáveis por essa dificuldade 

como: por ser uma cidade maior o mapa expressa uma grande quantidade de ruas em 

relação aos mapas que havíamos trabalhado até então; poucos estudantes da turma 

conheciam a cidade de João Pessoa; e principalmente, o mapa turístico trazia uma legenda 

numérica para indicar os pontos de referência, estratégia aparente nova para os estudantes. 

Apesar da dificuldade externada por muitos nessa questão, os estudantes 

mostraram grande interesse na tarefa, por ser um mapa da capital do Estado. Apesar de 

não estar previsto durante a pesquisa a realização de uma tarefa com uma aula de campo, 

em que os estudantes pudessem visitar a cidade de João Pessoa, conhecer os seus pontos 

turísticos e identificar os pontos de referência no mapa, pelo interesse despertado nos 

estudantes, essa poderia ser uma estratégia importante para posteriores tarefas com a 

turma. 

Dessa vivência no quarto dia de intervenção, ao verificar os vídeos gravados na 

sala de aula, selecionamos um segmento da atividade, para coletarmos dados e evidências 

relevantes para a análise da pesquisa. O segmento selecionado está transcrito e detalhado 

no item a seguir.  
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4.4.1 Segmento 8 – dificuldades no caminho. 

 

Este segmento transcrito (Apêndice-N) ocorreu no quarto dia da intervenção 

durante a realização da Tarefa-5 (Apêndice-E). Neste momento, o grupo formado pelas 

estudantes G, H e I, realizavam a Questão-2 da Tarefa-5, com questionamentos que 

deveriam ser respondidos com base na análise de um mapa da região próxima à escola. 

Essa questão pedia para que os estudantes refletissem e indicassem as alternativas de 

caminhos para se deslocar da escola até uma determinada praça da região (Praça do 

Cavalo).  

Nesse momento transcrito, as estudantes liam o enunciado da questão 2, letra b, 

da tarefa (L1), e demonstravam dúvidas sobre a sua interpretação (L2). A Estudante G 

verbalizou certa inquietação e desconforto por não compreender questão, e fez 

comparações com questões de uma disciplina que ela aparentemente não gosta (L6).  

 

L1. Estudante H: Indique no mapa esses caminhos, pa...para isso você 

pode usar cores diferentes para cada caminho. 

L2. Estudante G: Fazer como? se não dá para ver? 

L3. Estudante H: [Relê o enunciado silenciosamente] 

L4. Estudante G: Para chegar na praça do cavalo? 

L5. Estudante H: Não?!... Indique no mapa esses caminhos... Eu não sei... 

Acho que... [Expressando dúvida, e insegurança] 

L6. Estudante G: Esse dever está pior do que o de português! 

 

Ressaltamos que a Estudante G é considerada pelas amigas como excelente em 

Matemática, por ter facilidade e agilidade com os algoritmos de cálculo. Na expressão da 

professora titular da turma ela é: “muito boa em fazer contas”. Todavia, ela não teve um 

desempenho semelhante nas tarefas propostas sobre orientação espacial, realizadas nessa 

intervenção, e apresentou dificuldades em algumas questões. Isso gerou uma certa 

inquietação e desmotivação pessoal da Estudante G em algumas dessas tarefas. 

A Estudante G (L6) apresentou um tom de voz e uma expressão facial de quem 

estava chateada e com a mão afastou a folha de papel do seu corpo, e deslizou-a sobre a 

mesa em direção às colegas (Imagem 44). Essa combinação de palavras e gestos 

demonstraram que ela estava diante de uma dificuldade e que havia percebido que não 
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avançou na proposta da tarefa. Esse conjunto de meios semióticos mobilizados pela 

estudante representa um pedido de ajuda às demais colegas do grupo. Esse é um momento 

crucial do labor conjunto, pois o obstáculo estabelecido e a articulação dos meios 

semióticos envolvidos no processo, tanto podem permitir a configuração de um nó 

semiótico, como pode redundar numa alienação da Estudante G do labor conjunto. 

Ressaltamos que os meios semióticos mobilizados pela estudante demonstraram ainda 

uma vontade em participar da atividade, mesmo quando expressou de forma enfática a 

sua dificuldade para as colegas. 

 

Imagem 44 – O gesto da Estudante G afastando do seu corpo a 
folha da tarefa. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse instante, a Estudante I conseguiu perceber a situação e procurou 

direcionar a atenção da Estudante G para o ponto central do enunciado (L7). Enquanto a 

Estudante I falava, ela também realizava um movimento retilíneo com o lápis sobre o 

mapa, para ligar os dois pontos de referência que deveriam ser percorridos, entre a escola 

e a Praça do Cavalo (Imagem 45).  

 

L7. Estudante I: Eu sei que é para a professora sair da escola até a Praça 

do Cavalo. [Pausa]. Por quantos caminhos? 

L8. Estudante G:  Ah! [Expressando que entendeu o enunciado] 

Imagem 45 – Estudante I realiza movimento retilíneo 
com o lápis sobre o mapa, e indica para a Estudante G a 

possível resposta do item da tarefa. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A combinação da fala da Estudante I com esses gestos e a demonstração de que 

estava disposta a ajudar a colega, fez com que a Estudante G centrasse a atenção 

novamente no ponto principal da questão e com isso conseguisse compreender o que 

deveria ser feito (L8). A expressão “Ah!” da Estudante G (L8) é própria dos momentos 

em que há uma tomada de consciência, decorrente da articulação dos meios semióticos 

mobilizados no labor conjunto, que possibilitaram centrar a atenção ao saber, objeto do 

processo, e que ao ser movimentado é percebido pela estudante, e configura um nó 

semiótico. 

A Estudante H, que participava do grupo, demonstrou que também tinha 

entendido o enunciado da questão e citou uma alternativa de caminho a ser percorrido, 

pela “Rua do Porto” (L9). A Estudante G demonstrou prontamente que acompanhava o 

diálogo e que identificou no mapa a Rua do Porto (L10).  

 

L9. Estudante H: Então é na Avenida João Ferreira dos Santos, depois 

também pode vir por aqui, aí na rua do porto. 

L10. Estudante G: Já tô no porto! [com um lápis rosa circula o nome da 

avenida João Ferreira dos Santos no mapa e em seguida 

muda o lápis para indicar outro caminho que ela 

percebeu que também pode ser uma resposta, enquanto 

a Estudante H estava falando os nomes das ruas] 

 

Ressaltamos que a Estudante H aparentemente já havia entendido o que a 

questão solicitava, antes mesmo da intervenção da Estudante I (L7), porque após a 
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sinalização da Estudante G de que tinha entendido (L8), rapidamente indicou uma 

alternativa de caminho citando os nomes das ruas sem olhar para o mapa (L9). Entretanto, 

em um primeiro momento, quando a Estudante G sinalizou que não entendeu a questão 

(L2), a Estudante H também sinalizou estar com dúvida (L5). Na nossa percepção, a 

Estudante H evoluiu bem nas tarefas de orientação espacial, mas a sua relação 

interpessoal com a Estudante G, aparentemente é de grande admiração, e isso pode ter 

feito com que ela optasse por não demonstrar que estava entendendo algo que a sua colega 

apresentava dúvidas. Todavia, em um primeiro momento, essa atitude que poderia ser 

interpretada como algo respeitoso no sentido ético, por conta do receio de constranger a 

colega, na verdade deixou passar uma oportunidade de ajudá-la a evoluir nesse processo, 

o que só foi possível com a intervenção da Estudante I (L7). 

Verificamos no mapa da região da escola que existem duas ruas distintas, a “Rua 

do Porto Um” e a “Rua do Porto”. Assim, quando a Estudante H expressou uma 

alternativa de caminho (L9), tocou com o lápis sobre os nomes das ruas no mapa, e 

quando ela citou a Rua do Porto, ela tocou sobre o nome da “Rua do Porto Um”. E quando 

a Estudante G indicou que já estava visualizando a “Rua do Porto” (L10) na verdade, esta 

era uma outra rua, mas também um caminho possível de se chegar à “Praça do Cavalo”, 

apenas diferente da alternativa proposta pela Estudante H. 

A Estudante G começou a circular os nomes das ruas indicando o caminho que 

ela escolheu e não circula a “Rua do Porto Um” indicada pela Estudante H. Nesse 

momento, a Estudante I percebeu isso, e como já tinha começado a registrar o caminho 

na folha de resposta, afirmou que o caminho sugerido pela Estudante H era outro (L11). 

Todavia numa atitude de não se contrapor à Estudante G, a Estudante H se pronunciou 

dizendo que a amiga poderia fazer esse caminho que daria no mesmo (L12). Percebemos 

então mais uma vez que a relação de admiração da Estudante H pela Estudante G, fez 

com que ela buscasse não se opor a colega. 

 

L11. Estudante I: Mas, nesse primeiro tem! [Referindo-se que no primeiro 

caminho indicado pela Estudante H, já passava na rua 

do porto] 

L12 Estudante H - É... tu pode fazer assim! 

 

No momento seguinte a Estudante G continua circulando os nomes das ruas 

como uma forma de indicar no mapa o caminho da escola até a Praça do Cavalo (L13). 
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Entretanto, a Estudante H sugeriu, indiretamente, que elas adotem a estratégia de riscar 

no mapa os segmentos de reta que formam as ruas, e por isso indicou para a colega que a 

marcação deve começar desde a escola (L14). Essa foi a estratégia que quase todos os 

grupos adotaram na tarefa anterior, quando representaram os itinerários dentro da escola 

e realmente isto facilitaria a visualização dos caminhos escolhidos no mapa. Verificamos 

que apesar da Estudante H não concordar com a estratégia da Estudante G, de apenas 

circular os nomes das ruas, ela fez a sua sugestão de maneira indireta, sem se opor 

explicitamente a estratégia da colega. Entretanto, na continuidade do diálogo, a Estudante 

I indica as outras ruas que deveriam ser percorridas, passando com o lápis com a parte de 

trás sobre os nomes das ruas, sem riscar o mapa (L15).  

Apesar da Estudante I não ter riscado os nomes das ruas, como fez a Estudante 

G, nesse momento, por se sentir mais à vontade de se contrapor à Estudante I, a Estudante 

H fala então para ela, explicitamente, que na sua opinião não deveriam circular os nomes 

das ruas (L16). Entretanto, mesmo que a fala não tenha sido direcionada à Estudante G, 

essa se pronuncia dizendo que já havia riscado o nome das ruas no mapa (L17). Diante 

do impasse, a Estudante I então concorda com a estratégia da Estudante G e deu como 

alternativa, ao invés de riscar os segmentos de reta das ruas no mapa, apenas circular e 

colocar os nomes das ruas na folha de resposta (L18). Nesse momento a Estudante G 

rapidamente termina de circular os nomes das ruas e decreta o encerramento da questão 

(L19).  

 

L13. Estudante G: Daqui?! [Circula os nomes das ruas com lápis de cores 

diferentes.] 

L14. Estudante H: Não. Começa daqui ó!... esse daqui...[Indicando que a 

escola é o ponto inicial que a Estudante G tem que 

começar a marcar com um lápis de cor.] 

L15. Estudante I: E por aqui também... [Passa o lápis de forma circular 

sobre os nomes das ruas, mas sem riscá-la.] 

L16. Estudante H: É, não circula, mas aí vai riscar ainda. [Dirigindo-se para 

a Estudante I indicando que devem não circular o nome 

das ruas, mas riscar os segmentos de reta que formam as 

ruas do caminho, como foi feito na tarefa anterior]. 
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L17. Estudante G: É, mas já risquei. [Referindo-se que já tinha circulado o 

nome das ruas] 

L18. Estudante I: Mas, é só nisso aqui botar direito.  [referindo-se a folha 

de resposta] 

L19. Estudante G: Aí chegou aqui...pronto chegou! ... Uuuufu!  

[Expressando como um alívio com o término da questão] 

 

Verificamos que mais uma vez que a Estudante H procurou não se contrapor à 

Estudante G. Ela circulou no mapa o ponto final do itinerário (Praça do Cavalo) e com 

esse movimento validou a estratégia da colega (L20). As Estudantes G e I, continuaram 

o diálogo e passaram a executar o acordado no grupo, de escrever os nomes das ruas na 

folha de resposta, ao invés de indicar o caminho riscando os segmentos de reta das ruas 

com lápis de cor no mapa, estratégia que foi sugerida pela Estudante H. Como entendia 

que essa não era a melhor opção, mas não querendo confrontar as colegas para fazer da 

outra forma, a Estudante H não participou dessa parte final da tarefa, passou a ler 

silenciosamente e tentar solucionar a questão seguinte, enquanto as colegas terminaram 

de transcrever os nomes das ruas para a folha de resposta. 

 

Estudante H: Deixa, eu escurecer aqui direito! [Pega o lápis que estava com 

a Estudante G e circula com mais força o ponto no mapa que 

se refere à praça do Cavalo, ponto final do itinerário]. 

Estudante G: Ahhh! Eu não gostei desse daqui não .... Tudo ruim! 

[Demonstrando que a questão foi difícil para ela] 

Aí, vai da Escola... vai escreve aí... Avenida João Ferreira dos 

Santo [Dirigindo-se a Estudante I para que ela escrevesse o 

nome das ruas na folha de resposta] 

 

As estudantes poderiam ter avançado mais em relação a representação espacial 

de informações no mapa, uma das metas desta tarefa, percebendo que o itinerário 

escolhido poderia ser comunicado de forma mais precisa. A estratégia proposta pela 

Estudante H, de riscar os segmentos de reta nos itinerários percorridos, poderia ser um 

passo à frente nesse processo, e tornar mais clara a comunicação visual do itinerário. 

Entretanto, a postura da Estudante H de não confrontar as colegas e evitar o conflito, não 
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permitiu que as colegas percebessem a importância dessa estratégia para a comunicação 

espacial. 

 

4.5 – DIA 5: TAREFA 6 – CONSOLIDANDO PERCEPÇÕES. 
 

O quinto dia intervenção ocorreu no dia 13/9/18, e contou com a participação de 

cerca de 25 estudantes da turma. Neste dia realizamos a Tarefa 6 (Apêndice-F) e a meta 

desta tarefa foi refletir sobre os elementos de orientação espacial discutidos nas tarefas 

anteriores, servindo também como momento de observação da percepção dos estudantes 

sobre as tarefas realizadas durante a intervenção. Esta tarefa foi a última da intervenção 

desta pesquisa na escola e durou aproximadamente duas horas-aula.  

Nesse dia, optamos inicialmente que a reflexão dos estudantes fosse feita de 

forma individual. Assim, distribuímos as folhas da tarefa, mas os estudantes foram 

estimulados a realizar essa primeira leitura e reflexão sozinhos, pois nas discussões em 

grupo, percebemos que muitos estudantes tinham dificuldade em ler e interpretar o 

enunciado das questões e geralmente esperavam que outros colegas do grupo realizassem 

essa interpretação. Com isso, buscamos nesse momento estimular esse esforço de leitura 

e interpretação. Além disso, muitos estudantes apresentavam um excessivo “medo de 

errar”, o que fazia com se intimidassem de tirar algumas dúvidas no grupo. Neste 

momento em que a tarefa foi individual, pudemos ter um momento de escuta com vários 

estudantes, que foi facilitado pela relação de confiança estabelecida nos dias anteriores, e 

com isso identificamos melhor a percepção de cada estudante. 

Após um tempo de reflexão individual, provocamos uma discussão geral com 

toda a turma e identificamos que a maioria afirmou que a melhor tarefa foi a que trabalhou 

com mapas (Tarefa-5), em que podiam identificar diversos pontos conhecidos na cidade 

e aprender sobre a cidade de João Pessoa, que eles desejavam conhecer. O manuseio de 

mapas como representação de um espaço causou grande motivação nos estudantes, e a 

possibilidade de ter uma percepção ampliada do espaço que eles ocupam, fortaleceu o 

sentimento de pertencimento. Alguns estudantes, que tinham internet em casa, após a 

tarefa com os mapas relataram que usaram aplicativos para verificar mapas de outras 

regiões, o que demonstrou que os elementos de orientação espacial que eles tomaram 

consciência permitiu que eles ampliassem a sua visão, para conhecer outros lugares por 

meio de suas representações gráficas.  Três estudantes pediram cópias dos mapas da sua 

cidade, e relataram que iriam levar para mostrar aos pais. Outros estudantes também se 
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referiram à tarefa em que eles tiveram que confeccionar a planta baixa da escola e a 

maquete, como sendo a preferida.  

Quando foi solicitado para eles identificarem a tarefa em que sentiram mais 

dificuldade, a maioria indicou a tarefa em que deveriam seguir a orientação dada por outro 

grupo. Nesse momento, estimulamos a discussão sobre a importância de se comunicar 

com clareza com o outro e a importância de se colocar no lugar do outro, quando estamos 

comunicando uma orientação espacial. Voltamos a refletir sobre o que o outro poderia ter 

feito melhor, para a orientação ficar mais precisa, e sobre o que cada um poderia ter feito 

de melhor para facilitar a compreensão do outro. Mais uma vez, estimulamos a reflexão 

sobre o colocar-se no lugar do outro, perceber a fragilidade do outro e também a minha 

fragilidade. Este é um ponto importante da ética comunitária expressa na Teoria da 

Objetivação e fundamental para que se possa comunicar com precisão uma orientação 

espacial. 

Quando questionados sobre o que é importante para comunicar uma orientação 

espacial, quase todos indicaram que deveriam expressar corretamente sobre “direita” e 

“esquerda”, para indicar onde exatamente “virar”; e a noção de ordenação (primeiro, 

segunda). Optamos nesse momento por fazer novamente a dinâmica de solicitar 

aleatoriamente que os estudantes levantassem determinado braço (direito ou esquerdo), 

como ocorreu na atividade diagnóstica. Percebemos que praticamente todos conseguiram 

expressar de forma correta o seu lado direito ou esquerdo, diferentemente do que ocorreu 

na atividade diagnóstica. Verificamos também que a maior parte dos estudantes avançou 

no vocabulário de termos utilizadas para comunicar uma orientação espacial. 

Na discussão que levantamos sobre, se o caminho mais curto é sempre o melhor 

caminho, levamos os estudantes a refletir sobre outros elementos não-matemáticos para 

indicar o melhor caminho como: segurança; caminho mais ou menos movimentado; o 

tipo de pavimentação.  

Essa etapa da intervenção foi importante para o fechamento das atividades e para 

que os estudantes percebessem o conjunto das tarefas realizadas de forma integrada. Para 

nós foi um momento importante para consolidar as percepções, que subsidiaram e 

embasaram as nossas análises de acordo com o objetivo da pesquisa, como discorremos 

no próximo Capítulo. 
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5 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 
 

Este Capítulo traz a análise das evidências coletadas durante a intervenção, para 

expressar os resultados desta pesquisa com base no objetivo delineado de analisar os 

meios semióticos mobilizados no processo de ensino-aprendizagem da orientação 

espacial, que possibilitam ao estudante estabelecer uma relação reflexiva e ética com o 

espaço. 

No Capítulo anterior identificamos e descrevemos diversos segmentos da 

atividade realizada durante a intervenção, que trouxeram elementos relevantes como 

evidências para colaborar com a análise das hipóteses levantadas na pesquisa. Diante 

disso, nesta etapa, realizamos uma análise sistemática, partindo dos dados levantados nos 

diversos segmentos descritos no capítulo anterior, articulando-os com as hipóteses 

teóricas levantadas na pesquisa. 

Dividimos essa análise em duas partes. Na primeira parte, analisamos as 

evidências com ênfase nos elementos matemáticos da orientação espacial mobilizados, 

tendo como referência a categorização adotada nesta pesquisa, e os meios semióticos 

articulados nesse processo. Na segunda parte, analisamos as evidências com ênfase nos 

elementos da Teoria da Objetivação, no labor conjunto e quanto aos processos de 

objetivação e subjetivação envolvidos. Ressaltamos que essa divisão ocorreu apenas 

como estratégia de análise, para facilitar a indicação dos resultados, e reconhecemos que 

as evidências e elementos dessas duas partes são mobilizados de maneira integrada 

durante o labor conjunto. 

 

5.1 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS QUANTO A ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

 

Quanto as evidências relacionadas à objetivação dos saberes referentes à 

orientação espacial, realizamos a análise da vivência na sala de aula durante a intervenção, 

e enfatizamos nos vários segmentos, aspectos relevantes de acordo com as categorizações 

adotadas como parâmetro para a pesquisa. Uma primeira categorização refere-se à 

consideração dos elementos que caracterizam a orientação espacial (localização, 

movimentação e comunicação) e a outra categorização baseamos na análise quanto aos 

sistemas de referência vivenciados na orientação espacial (espaço real perceptível; espaço 

representacional; relação entre o espaço real perceptível e o espaço representacional; 

relação entre espaços representacionais). 
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Além de analisar com base nessas duas categorias, buscamos identificar e 

compreender como se articulam os diversos meios semióticos mobilizados durante a 

atividade, especialmente quanto às representações gráficas, os termos linguísticos e os 

gestos utilizados.  

 

5.1.1 Categorias que caracterizam os elementos da Orientação Espacial 

 

Como já pontuado anteriormente para a análise das evidências da intervenção 

estabelecemos como referência que os elementos que caracterizam a orientação espacial 

poderiam ser analisados com base nas seguintes categorias: 

a) Localização – refere-se à identificação de posições no espaço, de um 

observador ou de um objeto, de forma estática em relação a um determinado sistema de 

referência adotado.  

b) Movimentação – refere-se à identificação do movimento realizado por um 

observador ou objeto num determinado espaço.  

c) Comunicação – leva-se em consideração a alteridade na orientação espacial, 

ou seja, como um indivíduo comunica a outro (ou outros) indivíduo uma determinada 

localização ou movimentação no espaço.  

Quanto aos sistemas de referências na vivência da orientação espacial 

estabelecemos a seguinte categorização para a análise: 

a) No espaço real perceptível; 

b) No espaço representacional; 

c) Na relação entre o espaço real perceptível e o espaço representacional; 

d) Na relação entre espaços representacionais. 

Quando falamos em orientação no espaço, uma questão natural que podemos 

refletir é quanto aos pontos de referência para essa orientação. Assim, ao partir das 

categorias definidas, que são a localização, a movimentação e a comunicação, essa análise 

teve que necessariamente ter como base, em qual sistema de referência esses elementos 

estão sendo vivenciadas. Portanto, apesar de estabelecermos didaticamente essa distinção, 

as análises das evidências da intervenção foram realizadas considerando integradamente 

essas duas categorizações. 

A localização de determinado ponto no espaço é o passo inicial e fundamental 

para uma orientação espacial efetiva e pressupõe a identificação da posição de um objeto 

no espaço, de forma estática, em relação a um observador, ou na relação entre dois ou 
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mais objetos estáticos. Para pensarmos em localizar um objeto é fundamental estabelecer 

qual o sistema de referência adotado para estabelecer esse posicionamento e podemos 

compreender que, num nível mais básico, essa localização tem o observador como central, 

dentro do que chamamos aqui de espaço real perceptível.  

Ressaltamos que consideramos o espaço real perceptível não apenas pelo fato de 

o espaço existir concretamente, mas o espaço percebível pelos sentidos, especialmente a 

visão, no momento da orientação. Nesse caso, tomando como referência o espaço real 

perceptível, evidenciamos que a utilização do próprio corpo como sistema de referência 

é fundamental e basilar para qualquer a orientação espacial. Acreditamos que mesmo em 

processos de orientação espacial em espaços representacionais, o sistema de referência 

do corpo do observador tem relevância, apesar de se tornar menos central quanto mais 

focada na representação se der a orientação. 

Durante a tarefa diagnóstica identificamos a dificuldade de muitos estudantes 

em noções básicas, por exemplo para a identificação da direita ou esquerda do seu próprio 

corpo (lateralidade). Assim, para o desenvolvimento da orientação espacial em qualquer 

nível escolar é fundamental que os estudantes tenham consciência desses conceitos 

básicos de lateralidade. Como o primeiro sistema de referência geralmente adotado para 

a localização é o próprio corpo, ressaltamos que quanto mais agilidade se tem nessa 

identificação inicial da localização de objetos em relação ao corpo do observador, mas 

agilmente podemos pensar sobre a localização de outros objetos e entre os objetos. 

Entendemos que essa agilidade requer, não mero processo corporal sinestésico e 

individual cognitivo, mas a tomada de consciência de saberes ligados a interpretação 

matemática do espaço e a sua adequada mobilização junto a outros indivíduos no espaço 

social. Essa agilidade requer então, a mobilização de meios semióticos envolvidos nesse 

aspecto da orientação espacial configurando uma contração semiótica, otimizando o 

processo por meio de uma escolha mais consciente dos recursos semióticos a serem utilizados. 

Como pudemos observar na descrição da nossa atividade diagnóstica (Seção 

4.1), a noção de direita e esquerda do próprio corpo era um saber que os estudantes 

envolvidos na intervenção tinham consciência. Todavia, não tinham a vivência desse 

saber matemático, que relaciona os termos linguístico (direita e esquerda) a um 

significado espacial, para expressar uma orientação espacial. Podemos evidenciar que o 

uso dos termos “direita” e “esquerda” não faz parte do Sistema Semiótico de Significação 

Cultural (SSSC) estabelecido para expressar a orientação espacial para muitos desses 

estudantes. Isto nos remete para uma das funções do SSSC descritas por Radford (2014), 
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a organizacional, que tem “[...] a ver com a maneira pela qual a cultura organiza e legitima 

as relações dos indivíduos com o mundo e entre eles” (p. 63, tradução nossa). 

Com isso, percebemos que inicialmente, para estabelecer a relação entre esses 

termos linguístico e a posição do seu corpo, necessitavam mobilizar diversos meios 

semióticos nessa identificação. Entretanto, para vivenciar as situações de orientação 

espacial, como as mobilizadas nas demais tarefas da intervenção era necessário que eles 

avançassem numa contração semiótica, e não necessitassem mobilizar tantos meios 

semióticos para essa identificação. Isto fez com que a atividade diagnóstica servisse na 

verdade para vivenciar e levar os estudantes a tomarem consciência sobre noções de 

lateralidade, fundamentais para a orientação espacial, como descrevemos no Segmento 3 

(Seção 4.1.3) e no Segmento 4 (Seção 4.14).  

Um desafio importante ligado a adoção do próprio corpo como centro do 

sistema de referência é estabelecer a relação com o sistema de referência de outros 

observadores. Por exemplo, no segmento 3 (Item 4.1.3) percebemos a dificuldade da 

Estudante Y que estava à nossa frente, em identificar a diferença entre o nosso braço 

direito e o braço direito dela. Essa dificuldade ocorre pela diferença em levar em 

consideração como referência o próprio corpo ou o corpo de outra pessoa, que está à sua 

frente. Neste segmento, a intervenção de uma terceira pessoa, a Estudante X, possibilitou 

demonstrar a Estudante Y a diferença entre os sistemas de referência, por meio de 

movimentos de rotação do seu corpo, colocando-se ora na posição da Estudante Y, ora na 

nossa posição (Imagem 21). 

Outro ponto importante quanto a localização de objetos do espaço é a relação 

entre esses objetos, que tem como um dos aspectos relevantes a mensuração da distância 

entre os objetos. A mensuração quantitativa é possível de se fazer com instrumentos de 

medição e utilizando-se determinada unidade de medida. Todavia, numa orientação 

espacial, é importante que os indivíduos estabeleçam o significado espacial de termos 

linguísticos como “perto de” ou “longe de” de sentido relativo e comparativo. No 

Segmento 1 (Item 4.1.1) no diálogo entre nós e o Estudante D, ao ser questionado se a 

casa dele ficava longe da escola, ele responde “Fica perto .... mas, é que eu moro longe” 

(L8). Na continuidade do diálogo até tentamos sugerir a utilização do parâmetro tempo 

de viagem, para ajudar o estudante a estabelecer um parâmetro relativo sobre a opinião 

de perto ou longe, mas o estudante acabou não tomando consciência dessa estratégia. 

Quanto a movimentação espacial, evidenciamos que essa requer, 

necessariamente, a compreensão da localização, mas de uma forma mais profunda e ágil 
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já que leva em consideração que um ou mais objetos mudam de posição em relação a um 

dado sistema de referência. Apesar de considerarmos de forma distinta, podemos 

compreender a movimentação como um passo seguinte no nível de complexidade 

matemática da orientação espacial, que requer outros saberes e habilidades, mas que 

necessita ter estabelecida a consciência de elementos matemáticos referentes à 

localização. 

No Segmento 7 (Seção 4.3.1), por exemplo, os Estudantes E e F ficaram 

confusos com a movimentação no espaço representacional estabelecida numa 

determinada orientação, o que pode ser demonstrado quando eles nos chamam e 

expressam: Aqui tá estranho!” (L1). Entretanto, neste segmento os estudantes realizaram 

a movimentação no espaço representacional de forma adequada com o orientado, mas se 

equivocaram na localização inicial da movimentação. A orientação colocava como ponto 

inicial a porta da sala da escola, mas eles estavam considerando que a localização inicial 

já era no corredor principal mais à frente (Imagens 40 e 41). Isto evidencia a importância 

dos saberes referente a localização espacial para a adequada movimentação espacial. 

Neste exemplo, outro ponto que podemos destacar é quanto a categorização 

adotada nesta pesquisa para a orientação espacial, considerando que ela pode se dar no 

espaço real perceptível, no espaço representacional ou na relação entre esses. Os 

estudantes, por conhecerem bem o espaço da escola, possuem uma representação desse 

espaço na memória, fruto dessa vivência, facilitando o estabelecimento da relação entre 

o espaço representacional do desenho esquemático da escola e essa representação mental 

do espaço físico da escola, vivenciado por eles no cotidiano. A segurança decorrente de 

conhecer bem o local, e o fato de interpretar que virar à direita seria o caminho natural a 

percorrer ao sair da sala de aula, já que virar à esquerda levaria a um corredor sem saída, 

pode tê-los levado a se adiantar na orientação e adotar o ponto inicial já no corredor 

principal (Imagem 41).  É possível supor que se essa instrução fosse referente a um espaço 

desconhecido para eles, em que o estabelecimento da relação entre esses espaços 

representacionais não se desse de forma tão natural, houvesse uma maior atenção à 

representação do desenho da escola e à instrução dada, que fazia referência explícita que 

a localização inicial era “saindo da porta...”. Essa é uma dificuldade comum na orientação 

espacial, pois quando o espaço real é muito conhecido pelo indivíduo, geralmente facilita 

o estabelecimento da relação entre essas representações, mas em contrapartida também 

se tende a dar menos atenção aos detalhes da representação gráfica, valorizando-se a 

memória das experiências já vividas no espaço real.  
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Quando a movimentação espacial ocorre no espaço real perceptível, o principal 

sistema de referência é o do próprio corpo da pessoa, quer seja quando é a própria pessoa 

que se movimenta, ou quando esta atua como observadora de outro objeto em movimento. 

Quando nessa movimentação ocorre a inserção de um espaço representacional é 

necessária uma maior atenção aos saberes matemáticos para reflexão e o estabelecimento 

da relação entre o sistema de referência do próprio corpo e o sistema de referência desse 

espaço representacional. Isso ocorre, por exemplo, quando seguimos um mapa de uma 

cidade ao guiar um veículo. Podemos notar que a maioria dos aplicativos eletrônicos 

utilizados para guiar as pessoas nas cidades (GoogleMaps, Waze), para facilitar a 

movimentação no espaço real, buscam alinhar automaticamente o sistema de referência 

do mapa na tela à direção que o veículo se move. Na ocasião em que essa movimentação 

ocorre com o uso de um mapa impresso, que não tem esse dispositivo automático de 

rotação do sistema de referência, é muito comum que a própria pessoa busque fazer esse 

alinhamento, e rotacione o mapa impresso para que fique alinhado à direção que se 

movimenta, ou para que fique numa posição alinhada com pontos de referência que se 

visualiza, para facilitar o estabelecimento da relação do espaço real perceptível com o 

espaço representacional. 

Para ilustrar a importância do alinhamento entre o sistema de referência do 

espaço representacional e o do observador, podemos destacar o fato que ocorreu no Dia 

3 (Seção 4.3). Nesse segmento, presenciamos o diálogo entre duas estudantes que 

divergiram quanto a movimentação de um objeto em uma representação gráfica. Ao 

seguir o itinerário entre dois ambientes, uma dizia que em determinado ponto deveriam 

“virar à esquerda” e a outra estudante dizia que naquele ponto deveriam “ir para trás”.  As 

duas estudantes estavam descrevendo corretamente o mesmo movimento do objeto no 

espaço representacional, e a diferença entre as instruções que cada uma expressou era 

devido, na verdade, ao fato de que elas, como observadoras, estavam em posições 

diferentes em relação à representação gráfica. Portanto, a diferença decorria da relação 

entre o sistema de referência da representação gráfica e os sistemas de referência do 

próprio corpo. 

Destacamos, por fim, a comunicação como categoria que caracteriza uma 

orientação espacial. Como discorremos anteriormente, estabelecemos essa como uma 

categoria distinta da localização e movimentação, apesar de compreender que a 

comunicação de uma orientação espacial requer, conjuntamente o estabelecimento de 

uma localização ou movimentação no espaço. Todavia, acreditamos que a comunicação 
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da orientação espacial tem como característica, o necessário alinhamento dos sistemas de 

referência espacial entre quem emite uma mensagem e quem recebe essa mensagem, e 

por isso traz desafios específicos. A comunicação de uma orientação espacial requer a 

compreensão de uma alteridade espacial, e de que não estamos sós nesse espaço que 

ocupamos, e devemos nos colocar no lugar do outro, neste caso, também no sentido 

espacial.  

Para ilustrar a distinção que deve ser dada à categoria de comunicação na 

orientação espacial, podemos observar o que ocorreu no Segmento 8 (Seção 4.4.1) 

descrito no Capítulo anterior. Nesse segmento, o labor conjunto entre as estudantes 

possibilitou que essas avançassem em aspectos quanto à localização dos pontos de 

referência no mapa cidade, e quanto à movimentação nesse espaço representacional, 

identificando caminhos a serem percorridos entre dois pontos distintos no mapa. Todavia, 

as estudantes poderiam ter avançado um pouco mais quanto à compreensão da melhor 

forma de comunicar os itinerários a serem percorridos no mapa. A Estudante H chegou a 

fazer, indiretamente, a proposta para as colegas de usarem a estratégia utilizada por elas 

numa tarefa anterior, demonstrando o caminho percorrido no mapa por meio do destaque 

dos segmentos de reta das ruas a serem percorridas. A utilização dessa estratégia nesse 

momento configuraria, nesse processo de objetivação, o que Radford (2008b) descreve 

como iconicidade quando, por meio da comparação com experiências nossas anteriores, 

percebemos e separamos o que é igual do que é diferente, em um processo progressivo, 

que aumenta a precisão e a inteligibilidade daquilo que se toma consciência. Entretanto, 

as Estudantes G e I optaram por não utilizar essa estratégia de destacar os segmentos de 

reta no mapa. 

Para o desenho das tarefas nos embasamos na Teoria da Objetivação, que tem 

como central a ideia de labor conjunto e de alteridade, aspectos fundamentais para a 

comunicação de uma orientação espacial. Assim, durante todas as tarefas vivenciadas na 

intervenção, desenhamos questões em que este aspecto era enfatizado, e as ações sobre 

orientação espacial sempre foram trabalhadas em grupo, com intensa reflexão e ação 

conjunta. Destacar os aspectos da comunicação e do labor conjunto nos remete à 

importância dos meios semióticos mobilizados nesse processo, como será enfatizado na 

seção seguinte. 
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5.1.2 Meios Semióticos Mobilizados na Orientação Espacial 

 

Inicialmente é necessário destacar que, como uma pesquisa embasada na Teoria 

da Objetivação entendemos o conceito de meios semióticos como o conjunto de meios 

dotados de significado que são mobilizados no processo de objetivação e levam o 

indivíduo a tomar consciência dos objetos postos culturalmente e historicamente 

(RADFORD et al, 2003). Na análise das ações vivenciadas durante a intervenção, em 

torno da orientação espacial, enfatizamos os meios semióticos evidenciados e relevantes, 

em especial os gestos, os termos linguísticos e as representações gráficas utilizadas. 

Ao estabelecer o espaço real perceptível como fundamental para a vivência da 

orientação espacial, ganha relevância como sistema de referência, o próprio corpo. Com 

isso, identificamos então o corpo como meio semiótico importante no processo de 

objetivação dos elementos matemáticos envolvidos na orientação espacial. É necessário 

ressaltar que a utilização do corpo como meio semiótico apresenta um desafio extra 

quando estamos na categoria de comunicação da orientação espacial pois, ao comunicar 

uma determinada movimentação no espaço, em geral, quem emite a mensagem leva em 

consideração o seu corpo como referência para a construção do discurso. Todavia, quem 

recebe a comunicação da orientação espacial, considera o seu próprio corpo, ao tentar 

decifrar essa mensagem. Ao adotar referências diferentes, a comunicação pode apresentar 

certo ruído e assim, é necessário que a articulação do conjunto dos meios semióticos 

envolvidos, permita que os interlocutores alinhem os sistemas de referência espacial para 

que a comunicação possa ser dada de forma adequada. Por exemplo, quando emitimos 

uma orientação espacial por meio de uma comunicação verbal, os gestos que marcam 

posições no espaço ou indicam mudanças de direções são meios semióticos utilizados 

para o alinhamento entre os sistemas de referência, entre quem emite e quem recebe a 

mensagem. 

Assim, dentro da perspectiva da importância do próprio corpo neste processo, 

podemos então destacar o uso dos gestos como meio semiótico relevante para a orientação 

espacial. Podermos ressaltar a importância dos gestos icônicos16 utilizados pelos 

indivíduos, como ocorreu no Segmento 5 (Seção 4.2.1) quando a Estudante G demonstra 

que ela estava diante de uma dificuldade e articula gestos empurrando a folha de papel 

afastando-a do corpo em direção às colegas para sinalizar essa dificuldade, como um 

 
16 Gestos icônicos: têm uma relação direta com o discurso semântico, ou seja, existe um isomorfismo 
entre o gesto e a entidade que ele expressa. (MCNEIL apud FERNANDES, 2008, p.54) 
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pedido de ajuda. Entretanto, para o pensamento espacial podemos evidenciar como 

fundamentais os gestos dêiticos17, articulados como meio semiótico. Nesse caso, por 

conceito, os gestos dêiticos têm um significado espacial e tem relevância especialmente 

no aspecto da comunicação. 

Para ilustrar a importância dos gestos dêiticos como meio semiótico no labor 

conjunto, destacamos o que ocorreu no Segmento 1 (Seção 4.1.1) em que o Estudante D, 

utilizou gestos com as mãos para nos explicar o caminho da escola até a sua casa. Nesse 

segmento, para indicar um ponto crucial do itinerário em que há uma bifurcação com dois 

caminhos possíveis, estendeu os braços e depois os abriu movimentando as mãos para os 

lados, como se estivesse desenhando o caminho no ar (Imagem 46). Como nesse momento 

do diálogo não havia uma representação gráfica do espaço, esses gestos dêiticos assumem 

essa função de representação. 

 
Imagem 46 – Instante em que o Estudante D indica com 

gestos um local específico no percurso de sua casa que pode 
gerar uma dificuldade na localização. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Situação similar ocorreu no Segmento 5 (Seção 4.2.1) quando a Estudante A2, 

ao explicar para as estudantes de outro grupo (Grupo B) que em determinado ponto da 

planta baixa da escola havia duas opções de caminhos a serem percorridos, ela movimenta 

os braços cada um para um lado, sobre a planta baixa.  (Imagem 26 e 27). Ressaltamos 

que neste momento do labor conjunto as estudantes do Grupo A tentavam explicar para 

as estudantes do Grupo B, que nas orientações que haviam sido escritas por esse grupo, 

faltava uma informação, pois não ficou claro nas instruções, para qual lado virar nesse 

 
17 Gestos dêiticos: têm a função de indicar objetos reais ou virtuais, pessoas, posições no espaço 
(McNEIL apud FERNANDES, 2008, p.54).  
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ponto da representação gráfica. Assim, depois de expressar isto verbalmente, a Estudante 

A2 sente a necessidade da utilização desses gestos com as mãos, para complementar a 

mensagem que as estudantes não tinham compreendido anteriormente. 

Outra evidência sobre a importância dos gestos dêiticos na orientação espacial, 

ocorreu no Segmento 2 (4.1.2) quando a Estudante I nos explica como ir da escola até a 

sua casa. Como nesse diálogo não há uma representação gráfica para articular na 

comunicação, a estudante utiliza gestos com as mãos sobre a mesa como se estivesse 

desenhando o caminho. Assim, quando ela fala “[...] aí ia ter uma casa roxa, você entrava 

na rua de lá e já chegava” (L4) a estudante com a mão esquerda primeiramente representa 

o ponto de referência (casa roxa), fixando a mão na mesa com os dedos para baixo 

(imagem 47) e depois faz o movimento com a mesma mão, num gesto que indica para 

virar à esquerda (imagem 48).  

 

Imagens 47 e 48 – Gestos utilizados pela Estudante I para indicar qual a direção que se deve 
fazer para chegar a sua casa. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Na continuidade do diálogo, quando esta mesma estudante usa o termo “ia 

direto” (L4), articula esse discurso com o movimento da mão direita aberta indo para a 

frente deslizando sobre a mesa (imagem 49). 

 

Imagem 49 – Gestos realizados pela Estudante I para indicar sentido. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ressaltamos também outro gesto dêitico relevante, que percebemos durante a 

Tarefa-5, em que os estudantes trabalharam com o mapa da cidade (Seção 4.4). Para 

percorrer determinado caminho no mapa era muito comum que, para facilitar essa 

movimentação, os estudantes apoiassem o dedo de uma das mãos em determinado ponto 

do mapa, para marcar um ponto de referência, e com o dedo da outra mão percorressem 

os caminhos no mapa. Isso servia para fixar, no mapa, um ponto que o indivíduo tinha 

segurança da localização, pois ao fazer a movimentação com a outra mão, caso se 

equivocasse em algum trajeto, tinha a localização do ponto de referência para reiniciar a 

movimentação. 

Tratamos agora de um segundo conjunto de meios semióticos que evidenciamos 

como relevante na orientação espacial, os termos linguísticos que exprimem significado 

espacial. Na tarefa diagnóstica (Seção 4.1) pudemos evidenciar muitos termos 

linguísticos que os estudantes não tinham o hábito de utilizar para uma orientação 

espacial, apesar de terem conhecimento do seu significado semântico. Por exemplo, 

verificamos que termos como “direita” e “esquerda”, não foram utilizados pelos 

estudantes quando explicaram o caminho a ser percorrido entre a escola e a sua casa 

(Seção 4.1.1 e 4.1.2). Ao perceber essa dificuldade dos estudantes, promovemos uma 

discussão sobre esses termos com a turma, (Seção 4.1.3 e 4.1.4) e evidenciamos a tomada 

de consciência da importância do uso desses termos para uma orientação espacial.  Tanto 

que nas tarefas posteriores que eles tinham que escrever instruções de como percorrer 

determinado itinerário, esses termos apareceram com frequência. 

Evidenciamos também que os estudantes não usavam termos de ordenação 

(primeiro, segundo, terceiro...) para exprimir uma posição no espaço (terceira rua, 

primeira porta). Entretanto, percebemos que os estudantes usavam termos como “vira”, 

“enrola”, “entra”, “pega na rua ...” para expressar direções e sentidos. Ressaltamos assim 

que um dos pontos centrais em ações que busquem trabalhar com a orientação espacial é 

a tomada de consciência de termos linguísticos convencionados, que permitam comunicar 

de forma assertiva uma orientação espacial. Nas tarefas posteriores percebemos uma 

evolução quanto ao uso desses termos linguísticos, que passaram a ser articulados de 

forma a indicar um significado mais preciso, como por exemplo: “enrola à direita”; “pega 

na terceira rua”; “entra da terceira casa”. 

Para ilustrar a importância de se trabalhar o uso mais assertivo de termos 

linguísticos como meios semióticos importantes para serem articulados na comunicação 

da orientação espacial, podemos citar o fato que nos foi relatado pelo Coordenador da 
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escola. Ele falou que no desfile comemorativo ao dia da independência do país (7 de 

setembro), no qual os estudantes precisavam fazer movimentos coordenados em grupo, 

após instruções verbais que utilizavam termos como frente, direita e esquerda, foi 

percebido que os estudantes da turma participante dessa pesquisa, realizavam esses 

movimentos com mais desenvoltura, pois compreendiam com mais agilidade a relação 

entre esses termos linguísticos e os movimentos que deveriam fazer no espaço. 

Outro meio semiótico que evidenciamos como relevante para a orientação 

espacial é o uso da representação gráfica (planta baixa, croqui, mapa). As representações 

gráficas atuam como meio semiótico de convergência, pois nesse contexto destacamos 

que ela funciona muitas vezes como o meio para alinhar as referências espaciais e a 

mobilização de diversos outros meios semióticos. Quando duas pessoas enxergam o 

mesmo mapa, por exemplo, as referências na representação gráfica são tornadas 

explícitas. Assim, pela análise das atividades, entendemos que a representação gráfica 

dos espaços é utilizada como meio semiótico importante que possibilita alinhar as 

referências espaciais dos envolvidos no labor conjunto.  

Evidenciamos que as representações gráficas são meios semióticos importantes 

para o estabelecimento da relação entre espaços representacionais. Quando discorremos 

sobre a orientação espacial, definimos que quanto aos sistemas de referência vivenciados, 

uma categoria importante é a da relação entre espaços representacionais. Assim, na 

Tarefa-5 (Seção 4.4) com o mapa da região da escola, ao identificar pontos de referência 

que conhecem, na representação gráfica do mapa, os estudantes tiveram a oportunidade 

de relacionar uma representação gráfica com representações mentais da memória dos 

espaços já conhecidos por eles.  

A representação gráfica é utilizada também pelos estudantes como forma de 

enxergar a localização e a movimentação espacial de forma mais ampla do que quando 

se coloca apenas o próprio corpo como referência. Ao adotar o próprio corpo como 

referência para a localização e a movimentação espacial, o que ocorre quando se está 

diante da orientação espacial em um espaço real perceptível, essa compreensão fica 

muitas vezes limitada à percepção visual do indivíduo, já que os diversos pontos sempre 

são confrontados com a referência do próprio corpo. A utilização da representação gráfica 

como meio semiótico permite que o indivíduo amplie a sua percepção para um espaço 

maior, como no caso da escola ou da cidade. Assim, ao trabalhar com o espaço 

representacional e utilizar representações gráficas para tomar consciência de uma 

orientação espacial o indivíduo simbolicamente alarga o seu mundo. 
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Para que o outro possa compreender a orientação espacial, os meios semióticos 

como termos linguísticos, gestos e do desenho que representa graficamente o espaço, 

devem ser articulados no sentido da alteridade, e refletir como o outro enxergará essa 

orientação, para que a comunicação seja efetiva.  

A representação gráfica emerge assim, como um dos principais meios 

semióticos na tomada de consciência de saberes matemáticos referentes à orientação 

espacial. Como meio semiótico fundamental para a orientação espacial, seja para 

elementos de localização, movimentação ou comunicação, a representação gráfica do 

espaço permite condensar um grande número de significados, que em geral poderiam ser 

mobilizados por outros meios semióticos (fala, gestos, textos escritos) e assim, facilita a 

configuração do construto da contração semiótica no âmbito da orientação espacial.  

 

5.2 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS QUANTO A TEORIA DA OBJETIVAÇÃO 
 

Como discorremos anteriormente, a Teoria da Objetivação tem como elemento 

central que a aprendizagem ocorre por meio do labor conjunto e que processo de 

objetivação é caracterizado pela tomada de consciência progressiva dos saberes postos 

culturalmente e historicamente. Diante disso, nesta análise destacamos os elementos da 

Teoria da Objetivação evidenciados durante a intervenção sobre orientação espacial e 

centramos a análise em três aspectos que consideramos relevantes como resultado desta 

pesquisa. O primeiro aspecto foi quanto as evidências da influência mútua e recíproca 

entre os processos de objetivação e subjetivação, que ocorrem de forma entrelaçada, e 

que indicamos nesta análise com o termo de coinfluência. No segundo aspecto analisado 

centramos atenção na compreensão do momento do labor conjunto em que diante da 

iminência da configuração de um nó semiótico, um ou mais meios semióticos são 

articulados de forma inadequada, e em um efeito multimodal acaba não possibilitando a 

configuração desse construto semiótico, o que nesta análise indicamos com o termo de 

dissonância. Por fim, no terceiro aspecto, centraremos a análise quanto a relação 

reflexiva e ética com o espaço proporcionado pela articulação dos meios semióticos 

mobilizados durante o labor conjunto vivenciado na intervenção. 
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5.2.1 Coinfluência entre os Processos de Objetivação e Subjetivação 

 

Como caracterizado no Capítulo 1, no labor conjunto temos a existência de um 

processo de objetivação, em que continuamente e progressivamente, o “saber”, como algo 

potencial e posto culturalmente, é colocado em movimento e refratado na consciência do 

indivíduo tornando-se “conhecimento”. Entrelaçado a esse, concomitante e de forma 

contínua, há um processo de subjetivação, em que o “ser” como algo potencial, 

caracterizado por modos de agir estabelecidos culturalmente, é posto em movimento e 

refratado na consciência do indivíduo produz subjetividades, ou seja, modos de 

posicionar-se e comportar-se diante dos outros. Ressaltamos que Radford (2017d) 

sustenta que na atividade esses processos não ocorrem de forma separada e que tratá-los 

como processos distintos é apenas uma comodidade de análise. Esse entrelaçamento é 

representado esquematicamente por Radford (2017d) como mostra a Imagem 3. 

Neste contexto, analisando o labor conjunto proporcionado durante a 

intervenção desta pesquisa, por meio da vivência de tarefas que buscaram trabalhar a 

orientação espacial, ao observar de maneira distinta, os processos de objetivação e 

subjetivação que ocorriam simultaneamente em determinados segmentos da atividade, 

pudemos evidenciar que por estarem entrelaçados, estes processos exercem uma 

influência recíproca e mútua. Essa influência recíproca e mútua, é o que chamamos de 

coinfluência. 

Para ilustrar esse entendimento, destacamos evidências do Segmento 8 (Seção 

4.4.1) em que a Estudante G, que sempre teve um desempenho acima da média na 

disciplina Matemática, reconhecido pela professora da turma, demais colegas e por ela 

mesma, aparentemente percebe que não está conseguindo avançar como esperado nas 

tarefas de orientação espacial, comparando-se com as suas colegas de turma. No processo 

de objetivação é comum que alguns indivíduos avancem mais rapidamente que outros na 

tomada de consciência de determinados saberes movimentados, e o processo de 

colaboração estabelecido no labor conjunto é que possibilita que cada um avance 

continuamente nesse processo, por meio da vivência com o outro, que estabelece uma 

colaboração entre os diferentes. Entretanto, neste contexto, durante as tarefas vivenciadas, 

perceber que não estava avançando no processo de forma mais rápida do que as colegas, 

como costuma ocorrer nas tarefas que envolvem operações com números, teve para a 

Estudante G um significado próprio, que ocasionou um aumento da ansiedade e da tensão 

emocional, fazendo com que a estudante se dirigisse às colegas de maneira ríspida e 
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desmotivada. Evidenciamos então que o resultado do processo de objetivação 

transcorrido, adquire um significado específico para a Estudante G, que influencia o seu 

posicionamento e comportamento perante as colegas, portanto influencia o processo de 

subjetivação mobilizado neste labor conjunto.  

Isso pode ser considerado um indício que, os saberes movimentados no processo 

de objetivação, adquirem um significado específico para essa estudante, no âmbito de 

determinado labor conjunto. Assim, temos indícios de que o conhecimento refratado na 

consciência do indivíduo como resultado do processo de objetivação atua e influencia no 

processo de subjetivação a este entrelaçado.  

Ainda no Segmento 8 (Seção 4.4.1) podemos destacar outra evidência para a 

compreensão dos mecanismos que caracterizam essa coinfluência. Nesse momento 

transcrito, no âmbito do processo de subjetivação envolvido nesse labor conjunto, 

destacamos a relação de admiração e respeito que a Estudante H tem pela Estudante G, 

que norteia as suas ações perante a colega. Entretanto, estes sentimentos e crenças que 

poderiam contribuir para uma colaboração, em determinados momentos, fez com que a 

Estudante H apresentasse dificuldade de posicionar-se em situações que, na leitura dela, 

pudessem ocasionar algum constrangimento à Estudante G. Essa relação de 

subjetividades fez com que, no labor conjunto, quando a Estudante G estava diante de um 

obstáculo no processo de objetivação de saberes matemáticos, a Estudante H, apesar de 

já ter avançado nesse processo, mas com receio de constranger a colega por ter avançado 

mais rapidamente, ela se retrai e não consegue se posicionar de forma assertiva, o que  

não ajudou a Estudante G a superar o obstáculo estabelecido. Apenas a intervenção de 

outra participante do grupo, a Estudante I, possibilitou à Estudante G centrar a atenção e 

superar o obstáculo deste momento.  

Noutro momento desse mesmo segmento, verificamos que as estudantes tinham 

avançado quanto a identificação de caminhos a serem percorridos numa representação 

gráfica do mapa da cidade. Todavia, percebemos que elas poderiam ter avançado também 

quanto a tomada de consciência dos modos de comunicar um itinerário na representação 

gráfica. A Estudante H sugere que as estudantes comuniquem os itinerários escolhidos 

com os segmentos de reta das ruas percorridas no mapa. Entretanto, a Estudante G sugere 

que apenas circulem os nomes das ruas percorridas no mapa. Apesar de compreender que 

a sua estratégia tornava a comunicação mais precisa, a relação de subjetividades com a 

Estudante G, fez com que a Estudante H abrisse mão da estratégia que sugeriu.  
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Com isso, nesse Segmento 8 temos, mais uma vez, indícios de que, as 

subjetividades que emergem durante o labor conjunto, como as que foram estabelecidas 

entre as Estudantes G e H, tem influência direta no desenvolvimento do processo de 

objetivação, no que caracterizamos como coinfluência. 

Como outra evidência que ilustra esse entendimento, destacamos o Segmento 1 

(Seção 4.1.1), ainda na tarefa diagnóstica, em que o Estudante D nos explica, diante da 

turma, como realizar o caminho da escola até a sua casa. O estudante mobiliza meios 

semióticos como a fala e gestos com uma postura confiante e posicionamentos firmes, 

que se fortalecem à medida que nós sinalizamos que compreendemos a sua explicação. 

Entretanto, quando em determinado momento do labor conjunto nós solicitamos para que 

ele exprima a opinião se ele considera que a casa dele é perto ou longe da escola, ou seja, 

utilizar um termo linguístico de significação espacial relativa, ele hesita e sua resposta é 

ambígua: “Fica perto..., mas é que eu moro longe” (L8).  O obstáculo gerado nesse 

processo de objetivação, causa um imediato aumento da tensão emocional e a diminuição 

da autoconfiança. O seu posicionamento e atitude se modificam, o que pode ser 

evidenciado inclusive por meio da postura do corpo, e o fato de toda a turma está 

observando acaba potencializando isso. Tentamos intervir sugerindo que ele utilizasse o 

parâmetro tempo de viagem entre esses locais para estabelecer a opinião sobre a noção 

de perto ou longe, perguntado a ele “quanto tempo de carro que vocês ficam, para chegar 

lá? (L9). Todavia o seu posicionamento e comportamento diante do obstáculo não 

possibilitaram que ele tomasse consciência dessa estratégia como válida. Com isso, temos 

indícios de que o obstáculo gerado no processo de objetivação, influenciou o processo de 

subjetivação desenvolvido, e o resultado desse processo de subjetivação, transformado 

diante do obstáculo gerado, influenciou reciprocamente o processo de objetivação em 

curso, e não permitiu que o estudante tomasse consciência de saberes matemáticos 

mobilizados, que poderiam contribuir para a superação desse obstáculo. 

Podemos destacar também as evidências do Segmento 6 (Seção 4.2.2), quando 

os Grupos C e D, elaboraram uma representação gráfica da escola, instruções escritas e 

depois trocaram o material elaborado para que o outro grupo percorresse esses itinerários. 

Apesar da intenção da tarefa ter sido propiciar uma mobilização de energias colaborativas, 

oportunizando que cada grupo se coloque no lugar do outro, comparando as suas 

dificuldades com as dos outros, nesse momento transcrito percebemos que houve uma 

mobilização maior de energias competitivas entre os estudantes. Assim, o processo de 

subjetivação envolvido, produziu subjetividades centradas no conflito sobre quem tinha 
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“acertado” e quem tinha “errado”. Isso produziu tensões e conflitos, que não permitiram 

que os estudantes centrassem atenção aos objetos matemáticos propostos na tarefa, e que 

ao colocar-se no lugar do outro pudessem tomar consciência de elementos para comunicar 

uma orientação espacial de forma precisa.  

No final desse Segmento 6, a Estudante D2, ainda sintonizada com energias 

competitivas sugeriu percorrer novamente os itinerários que o seu grupo tinha escrito, 

para comparar com as respostas que o Grupo C, para verificar se eles tinham “acertado”. 

Entretanto, nesse momento, a Estudante D1, ao seguir as instruções emitidas pelo seu 

grupo, percebeu que realmente eles as instruções não estavam precisas, faltando expressar 

o último passo da instrução para optar com precisão o ambiente indicado. Nesse 

momento, com uma postura mais colaborativa, a Estudante D1 deixa transparecer isso 

por meio de um sorriso, o que leva aos demais estudantes a também sorrirem, diluindo a 

tensão gerada e permitindo que os estudantes centrassem a atenção para avançar quanto 

aos saberes matemáticos envolvidos na tarefa proposta. 

Com isso, temos indícios de que o efeito multimodal da mobilização dos meios 

semióticos durante o labor conjunto e a coinfluência entre os processos de objetivação e 

subjetivação, indicam que pequenas diferenças na articulação dos meios semióticos 

envolvidos podem fazer uma grande diferença no fluxo do processo. A mobilização de 

energias mais competitivas no processo de subjetivação, inicialmente ocasionou uma 

tensão que impactou no processo de objetivação em curso. Entretanto, a nossa presença 

no diálogo e a intervenção de uma estudante com uma postura mais desprendida, de 

colaboração e sem a preocupação em manter a posição do seu grupo no conflito, permitiu 

um realinhamento da atenção dos demais participantes do labor conjunto ao saber 

matemático movimentado. 

Ressaltamos que essas tensões geradas são processos comuns e que fazem parte 

do labor conjunto. Podemos entender, como disposto por Radford (2018c), que isso 

 

[...] mostra as tensões que sustentam os processos de subjetivação dos 
quais as subjetividades estão sendo produzidas. Essas tensões não são 
defeitos do desenho da tarefa. Nem derivam de uma pedagogia que deu 
errado. Eles são parte integrante dos processos de subjetivação e da 
revelação do Ser. (RADFORD, 2018c, p.31, tradução nossa) 

 

Como ressalta Radford (2018c), essas tensões, próprias do labor conjunto não 

devem ser entendidas como defeitos. Ao destacar a mobilização de energias mais 

colaborativas ou mais competitivas no processo, não queremos fazer uma valoração ética 



152 
 

 
 

quanto a necessidade de prevalência de um sobre o outro, e sim evidenciar a influência 

do processo de subjetivação no processo de objetivação a esse entrelaçado. Acreditamos 

que a sala de aula é um espaço que deve privilegiar a alteridade, o encontro com o outro, 

mas o labor conjunto na sala de aula não deve ser entendido como um processo de busca 

por um “final feliz”.  

Assim, podemos evidenciar que o processo de subjetivação desenvolvido que 

ressalta emoções, crenças, vivências, relação ética, para produzir subjetividades, o 

comportar-se e posicionar-se de cada indivíduo em determinado momento do labor 

conjunto, tem influência no processo de objetivação. 

Como discorrermos anteriormente, ao ampliarmos a visão de como ocorre o 

labor conjunto, podemos perceber, de forma contínua e entrelaçada, os processos de 

objetivação e de subjetivação, por meio do movimento gerado pelo labor conjunto e pelos 

meios semióticos mobilizados nesses processos. Assim, diante das evidências aqui 

analisadas, temos indícios então de que, como processos entrelaçados no labor conjunto, 

objetivação e subjetivação exercem então uma influência recíproca e mútua, uma 

coinfluência que ocorre durante a atividade. Representamos esquematicamente essa 

coinfluência conforme demonstrado na Imagem 50.  

 

Imagem 50- Coinfluência dos Processos de Objetivação e Subjetivação durante o Labor 
Conjunto. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Evidenciamos então a existência dessa coinfluência, como demonstrado nas 

análises dos segmentos de atividades desta pesquisa. A analisar as setas descritas na 

Imagem 50, no primeiro sentido podemos compreender que os indivíduos, enquanto 

individualidades e subjetividades que emergem do processo de subjetivação atuam e 

influenciam o processo de objetivação em curso no labor conjunto. Portanto, o modo de 

ser e de agir dos indivíduos, transformado no processo de subjetivação é fator de 

influência no processo de objetivação. Diante da alteridade característica do labor 

conjunto, os indivíduos que participam e emergem do labor conjunto influenciam o 

processo de objetivação de maneira diferente, uns em relação aos outros, diante da forma 

que cada um percebe e atribui valor a essa relação ética. 

No outro sentido das setas, os saberes mobilizados no processo de objetivação 

ao refratarem-se na consciência dos indivíduos, atingem de maneira diferente cada um 

dos participantes do labor conjunto e, portanto, influenciam nas subjetividades que 

emergem do processo de subjetivação. 

 

5.2.2 Dissonância na mobilização de meios semióticos 

 

Para estabelecer a análise proposta nesta seção, inicialmente precisamos 

destacar, no âmbito da teoria da objetivação, o entendimento de construtos semióticos 

como os que caracterizam o nó semiótico, a contração semiótica e a orquestração 

icônica. A ideia de dissonância aqui proposta deve ser entendida no âmbito da 

mobilização de meios semióticos no campo de proximidade de uma possível configuração 

de construtos semióticos como esses citados. 

O primeiro construto citado, o nó semiótico, já definimos anteriormente que é 

o momento do labor conjunto em que os meios semióticos são articulados de tal maneira 

que levam o indivíduo a progressivamente tomar consciência de determinados saberes 

mobilizados, como resultado do processo de Objetivação (RADFORD et al, 2017). 

Portanto, o que caracteriza o nó semiótico é essa articulação de meios semióticos, que 

num efeito multimodal produz como resultado a tomada de consciência do objeto do saber 

posto em movimento no labor conjunto. A contração semiótica é reorganização dos 

meios semióticos utilizados no processo de objetivação, de forma a descartar alguns 

recursos utilizados e otimizando o processo por meio de uma escolha mais consciente dos 

recursos semióticos a serem utilizados, simplificando o processo, que ocorre de forma 
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mais direta (RADFORD; SABENA, 2015). Já a orquestração icônica caracterizamos como 

a coordenação dos meios semióticos utilizados por outro indivíduo, reformulando-a e 

utilizando-a como referência para desenvolver o seu processo de coordenação dos meios 

semióticos. (RADFORD, 2009) 

Assim, o labor conjunto é então caracterizado pela a articulação de diversos 

meios semióticos, num contínuo processo de objetivação e subjetivação, mas apenas em 

determinados momentos, essa articulação resulta na configuração desses construtos 

semióticos. Por consequência, podemos compreender então, que muitas vezes a 

articulação dos meios semióticos não necessariamente redundam na configuração desses 

construtos semióticos, que podem ocorrer ou não em determinado momento da atividade, 

dependendo de como os meios semióticos sejam articulados.  

Diante disso, chamamos de dissonância, quando no momento imediatamente 

antes de uma possível configuração desses construtos semióticos, a desarmonia na 

articulação de um ou mais meios semióticos, num efeito multimodal, não permite, 

naquele instante, a configuração desses construtos semióticos. Portanto, consideramos 

essa dissonância em um sentido icônico, uma vez que caracteriza uma desarmonia na 

articulação de meios semióticos. 

Destacamos que a ocorrência ou não desses construtos semióticos em 

determinado momento do labor conjunto não deve ser considerado um indicador de uma 

falha no processo de objetivação, que transcorre continuamente e de forma não-linear. 

Assim, o que chamamos de dissonância deve ser entendida então, como a identificação 

desses momentos nas proximidades da possível configuração desses construtos 

semióticos e como parte integrante do processo de objetivação. 

Para ilustrar aquilo que consideramos dissonância, destacamos as evidências 

que ocorreram no Segmento 5 (Seção 4.2.1). Neste momento da atividade, as estudantes 

do Grupo A tentaram seguir as orientações escritas pelo Grupo B, para percorrer alguns 

itinerários dentro da escola, com base numa planta baixa também elaboradas por elas. As 

estudantes do Grupo A identificaram então que as instruções escritas não estavam 

completas e tentaram demonstrar isto para as estudantes do Grupo B, enfatizando o que 

precisaria ser melhor detalhado na orientação escrita. Todavia, ao tentar expressar isto, a 

Estudante A1 articulou meios semióticos como gestos, expressão facial e tom de voz, 

passando uma mensagem de forma agressiva, dizendo: “Ô Estudante B1, por que tu não 

colocou mais exato, aqui? Não tem nada! Ó, ó, ó!” (L1). Foi complementada pela 

Estudante A2 que disse com o mesmo tom de voz agressivo: “Porque aqui só tem... 
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direto... e aqui tem três garagens [entendemos como três entradas]. Você não botou se era 

para virar pra cá ou para cá!” (L2) 

Diante disso, as estudantes do Grupo B articularam meios semióticos como 

modo de defesa e não para refletir especificamente sobre os objetos matemáticos citados 

pelas estudantes do Grupo A. Além disso, como forma de marcar posição no conflito 

trouxeram possíveis erros que também foram cometidos pelo Grupo B, quando 

elaboraram a orientação dos itinerários. O diálogo encerrou-se nessa postura de conflito, 

sem as estudantes fazerem a reflexão sobre o que necessitaria ficar melhor explicitado 

para deixar a comunicação da orientação espacial mais clara.  Evidenciamos então que 

este momento possibilitaria a reflexão das estudantes sobre saberes matemáticos 

envolvidos na tarefa, entretanto, alguns meios semióticos foram articulados de forma que 

desviaram a atenção das estudantes desses saberes matemáticos mobilizados, não 

permitindo a configuração de um nó semiótico, caracterizando assim o que chamamos 

aqui de dissonância. 

Podemos destacar ainda como evidência o momento que ocorreu no Segmento 

1 (Seção 4.1.1), ainda na tarefa diagnóstica, em que o Estudante D nos explica, diante da 

turma, como realizar o caminho da escola até a sua casa. Em determinado momento do 

labor conjunto solicitamos ao estudante que emitisse uma opinião se ele morava perto ou 

longe da escola, ele hesitou e respondeu de forma ambígua: “Fica perto..., mas é que eu 

moro longe” (L8).  Diante do obstáculo apresentado o estudante articulou meios 

semióticos como gestos e tom de voz expressando nervosismo. Nesse momento buscamos 

intervir e sugerimos então uma estratégia para avaliar esse sentido relativo de perto ou 

longe, por meio do questionamento sobre quanto tempo levava para chegar da sua casa 

até a escola. Entretanto, os meios semióticos articulados pelo estudante, não permitiram 

que ele centrasse atenção e refletisse adequadamente sobre essa estratégia, que poderia 

possibilitar a configuração de uma orquestração icônica. Assim, percebemos que os 

meios semióticos articulados não permitiram que houvesse essa harmonização semiótica, 

caracterizando também uma dissonância. 

Podemos citar também como evidência o momento que ocorreu no Segmento 8 

(Seção 4.4.1), com uma discussão das estudantes sobre a melhor forma de expressar a 

comunicação dos itinerários percorridos no mapa da cidade. A Estudante H sugere que as 

estudantes comuniquem esses itinerários destacando os segmentos de reta das ruas 

percorridas no mapa, o que caracterizaria um avanço na comunicação da orientação 

espacial, como esperado nesta tarefa. Entretanto, as demais estudantes sugerem apenas 
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circular os nomes das ruas percorridas no mapa e colocar os nomes dessas ruas na folha 

de resposta. A Estudante H não conseguiu se posicionar de forma assertiva para defender 

e explicar às demais estudantes porque a opção que ela tinha sugerido era mais adequada, 

o que possibilitaria a reflexão e a tomada de consciência de como esses elementos 

matemáticos expressos no mapa por meio de segmentos de reta facilitaria a comunicação 

dos itinerários. A Estudante H prefere abrir mão da sua estratégia para não causar conflito 

com as demais, o que causou nesse momento um consenso de ideias. Assim, 

evidenciamos que a articulação dos meios semióticos envolvidos possibilitaria que as 

estudantes tomassem consciência de que por meio de um segmento de reta poderiam 

comunicar uma orientação espacial com a utilização de menos recursos semióticos, 

consolidando diversos meios semióticos mobilizados, o que configuraria uma contração 

semiótica. Entretanto, ao não se posicionar de forma assertiva para evitar o conflito, a 

Estudante H articulou meios semióticos que num efeito multimodal ocasionou uma 

dissonância. 

Nas evidências citadas, destacamos que a dissonância está relacionada com a 

desarmonia na articulação de meios semióticos que não possibilitaram, em determinado 

instante, a configuração desses construtos semióticos, e não necessariamente com a falta 

de harmonia ou conflitos de ideias entre os indivíduos, que como dissemos anteriormente 

são naturais no labor conjunto. No exemplo do Segmento 5 o conflito gerado ocasionou 

a dissonância, entretanto, como percebemos no exemplo do Segmento 8, foi exatamente 

o consenso gerado como forma de evitar o conflito que ocasionou essa dissonância. 

Podem ocorrer casos em que a configuração desses construtos semióticos é possibilitada 

exatamente como decorrência dos obstáculos e conflitos gerados. Assim, apesar do termo 

apontar para certo sentido de desarmonia, a dissonância não deve ser entendida como 

algo negativo, mas como a identificação empírica de instantes do labor conjunto em que 

se percebe a oportunidade da configuração desses construtos semióticos. Podemos 

inclusive entender as dissonâncias como os instantes antecedentes à configuração desses 

construtos semióticos no labor conjunto. 

Diante disso, a reflexão sobre a articulação dos meios semióticos em momentos 

que possam caracterizar ocorrência de dissonâncias, pode ser relevante para o processo 

ensino-aprendizagem. Isto nos remete para a importância do papel do professor enquanto 

participante ativo do labor conjunto desenvolvido na sala de aula, percebendo esses 

instantes de dissonâncias, permitindo que ele possa articular meios semióticos de 

maneira assertiva para possibilitar a configuração de construtos semióticos.  
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5.2.3 Relação Reflexiva e Ética com o Espaço 

 

Como já discorremos, a teoria da objetivação tem como categoria central o labor 

conjunto, que ressalta o sentido de alteridade que deve ser vivenciada por meio do 

estabelecimento de uma relação ética que enfatize valores e princípios de colaboração 

social. Para Radford,  

 

[...] devíamos imaginar formas de produção coletiva de saberes em que 
professores e estudantes estejam ombro com ombro trabalhando para 
resolver equações, para fazer perguntas, para ir mais longe, etc. Esta 
interação social deveria ser fomentada, como propomos na teoria da 
objetivação, através de formas de cooperação que sejam capazes de 
fomentar o que chamamos uma ética comunitária, uma ética de 
solidariedade, uma ética de colaboração genuína entre os indivíduos. 
(MORETTI; PANOSSIAN; RADFORD, 2018, p. 247). 

 

Luis Radford, em palestra proferida em 2019, na cidade de Fortaleza-CE, 

ressalta que para a TO essa ética comunitária presente no labor conjunto pressupõe 

responsabilidade e cuidado com o outro, solidariedade, abertura de espírito, 

posicionamento crítico, participação no espaço público e sentimento de pertencimento 

comunitário. 

A ética comunitária traz em si os pressupostos que devem ser observados para 

a existência de um labor conjunto efetivo, que leve ao crescimento pessoal e social. 

Todavia, labor conjunto é também um espaço de tensão, de conflito, de obstáculos e a 

ética comunitária não deve pressupor a inexistência dessas desarmonias, mas deve ser o 

balizador da reflexão dos limites e da finalidade dessas relações sociais. Portanto, o labor 

conjunto deve ser uma vivência reflexiva baseada na ética comunitária.  

Diante disso, um primeiro aspecto que podemos ressaltar é que no labor 

conjunto, no processo de subjetivação que ocorre entrelaçado ao processo de objetivação, 

os indivíduos podem mobilizar energias emocionais mais cooperativas ou mais 

competitivas, e essas energias influenciam o seu modo de ser durante a atividade. Na 

verdade, nas relações interpessoais, as energias emocionais mais competitivas ou 

cooperativas coexistem, apresentando em determinados momentos uma certa prevalência 

de uma sobre a outra, o que é refletido nas ações dos indivíduos. O labor conjunto é, 

então, desenvolvido em meio a alteridade, pelo conjunto de ações e reflexões dos 
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indivíduos participantes da atividade, impulsionadas tanto por energias competitivas 

como por energias colaborativas.  

Assim, apesar de em um primeiro momento, o labor conjunto levar a pressupor 

a mobilização de energias colaborativas, é natural que tensões, conflitos e a mobilização 

de energias competitivas estejam sempre presentes nesse processo. O desafio é 

compreender esse processo para que se possa refletir e agir para equilibrar essas energias 

competitivas e colaborativas no labor conjunto. Neste caso, os princípios em torno da 

ética comunitária devem ser a referência e definir os limites necessários a esse equilíbrio 

entre essas energias emocionais mobilizadas no labor conjunto, tendo como finalidade o 

cuidado com o outro, a coesão social e o desenvolvimento histórico e cultural coletivo. 

Este equilíbrio ético almejado requer não uma busca de um “final feliz” em cada instante 

do labor conjunto, mas a compreensão que uma das vantagens da racionalidade do ser 

humano em relação a outros animais é a possibilidade de gerar cooperação com um 

grande número de indivíduos, afinal “os sapiens são animais relativamente fracos, cuja 

vantagem está em sua capacidade de cooperar em grande escala.” (HARARI, 2018, p. 

167) 

Diante disso acreditamos que, na sala de aula, como espaço simbólico das 

relações sociais cotidiana, apesar da natural existência de energias competitivas, devemos 

sempre buscar mobilizar também energias emocionais colaborativas. Analisando os 

segmentos transcritos durante as tarefas de orientação espacial, vivenciadas na 

intervenção desta pesquisa, evidenciamos que no labor conjunto a mobilização de 

energias mais colaborativas ou mais competitivas, não foram necessariamente, melhor ou 

pior por si mesmas. O que ocorreu é que os desafios envolvidos se tornam diferentes 

quando se apresenta a prevalência de energias mais competitivas ou colaborativas entre 

os participantes. 

Outro aspecto que podemos então destacar entre os princípios da ética 

comunitária é a participação no espaço público e o sentimento de pertencimento 

comunitário. Nesse sentido, com base nos resultados das tarefas de orientação espacial 

vivenciadas nesta pesquisa, destacamos a importância da representação gráfica dos 

espaços como meio semiótico relevante para o desenvolvimento desse sentimento de 

pertencimento. Ao enxergar a representação gráfica dos espaços concretos do mundo, o 

indivíduo pode se perceber em espaços maiores do que aqueles em que se está, e há 

portanto, uma ampliação da noção de pertencimento, tendo-se a noção não apenas de onde 
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se está em determinado momento, mas do conjunto dos espaços que podemos socialmente 

ocupar.  

Na Tarefa-3 (Seção 4.2) em que os estudantes trabalharam com a representação 

gráfica da escola eles puderam perceber, em uma só representação os diversos espaços da 

escola que eles ocupam cotidianamente e estabelecer essa relação de se enxergar naquele 

lugar representado. Já na Tarefa-5 (Seção 4.4) puderam trabalhar com o mapa da região 

da escola, e identificar nesse mapa locais que lhes são conhecidos, por onde passam 

diariamente, onde moram familiares e outros pessoas amigas, e outra vez enxergar uma 

representação dos espaços concretos que ocupam cotidianamente. 

O estabelecimento entre o espaço real perceptível e o representacional por meio 

da representação gráfica (Mapa) faz com que, ao tomar consciência por meio da 

representação, do conjunto de espaços que são por ele ocupados, ao passar por esses 

pontos no espaço real, o sujeito possa perceber o espaço como algo maior do que ele tem 

consciência. Assim, destacamos a importância de trabalhar com o espaço representacional 

na orientação espacial, como forma de ampliar os horizontes dos indivíduos, levando-os 

a perceber como seres de um espaço maior do que aquele por onde passam.  

Na vivência da Tarefa-5 (Seção 4.4) em que utilizamos o mapa da capital do 

estado constatamos que muitos dos estudantes nunca tinham viajado até cidade de João 

Pessoa, que fica a menos de 70 km de distância do município em que está situada a escola 

em que ocorreu a intervenção. No trabalho com a representação gráfica do espaço da 

cidade, por meio do mapa, eles vivenciaram localizar-se e movimentar-se em espaços 

que, na maioria das vezes, só tinham ouvido falar ou visto na televisão. Movimentar-se 

por esses espaços, mesmo por meio do espaço representacional, ter noção das suas 

distâncias, o que é mais próximo ou mais distante de outro ponto, acreditamos que alarga 

a noção de pertencimento daqueles indivíduos, sentindo-se parte também daquele espaço 

ali representado. Isto permite que eles se apropriem de espaços mais amplos do que 

apenas aqueles que percorrem fisicamente, estabelecendo uma conexão com esses outros 

espaços.  

Ainda analisando os aspectos em torno da ética comunitária, podemos destacar 

os aspectos da responsabilidade e do cuidado com o outro. Em relação à orientação 

espacial, no entrelaçamento entre os processos de objetivação e subjetivação, destacamos 

que ao tomar consciência de elementos matemáticos que possibilitem uma agir e refletir 

com o espaço real perceptível e comunicar essas relações espaciais de forma mais segura, 

isto tem um aumento da confiança e autonomia dos estudantes e portanto, nas suas 
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atitudes sociais e comunitárias. Para ilustrar esse entendimento, trazemos mais uma vez 

o fato que nos foi relatado pelo Coordenador da escola, de que os estudantes da turma que 

participaram dessa intervenção sobre orientação espacial, conseguiram se orientar de 

forma mais efetiva durante o desfile comemorativo ao dia da independência do país (7 de 

setembro), em que os estudantes precisavam fazer movimentos coordenados em grupo, 

após instruções verbais que utilizavam termos como frente, direita e esquerda. Com isso, 

esses estudantes passaram a colaborar com os outros colegas e a serem referência nessa 

atividade social. Portanto, ao tomar consciência desses saberes matemáticos de orientação 

espacial para vivenciá-los em situações sociais, isto tem impacto na sua atitude, 

autoestima e na forma como se relacionam com os demais indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar os meios semióticos mobilizados em 

atividades de ensino-aprendizagem da orientação espacial, que levem o estudante a uma 

relação reflexiva e ética com o espaço. Para isso, como marco teórico nos embasamos na 

Teoria da Objetivação proposta por Luis Radford (2006, 2015, 2017a, 2017b, 2018a), 

especialmente quanto a compreensão do processo ensino-aprendizagem e dos meios 

semióticos mobilizados nesse processo.  Nesse sentido, compreendemos que o ensino-

aprendizagem ocorre como objetivação, por meio do encontro dos indivíduos com saberes 

e modos de ser postos culturalmente, num contínuo processo de objetivação e 

subjetivação entrelaçados.  

Com base nesse delineamento teórico planejamos e executamos tarefas sobre 

orientação espacial para estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental, que propiciou as 

evidências empíricas para as análises quanto aos meios semióticos mobilizados no 

processo ensino-aprendizagem. As evidências foram analisadas por meio da gravação das 

aulas com câmeras de vídeo e por meio da percepção da pesquisadora que atuou como 

observadora e professora na intervenção. O fato da pesquisadora ter participado do labor 

conjunto do qual foram extraídas as evidências, pode ser apontado como um dos limites 

dos resultados da pesquisa, haja vista que parte dos dados coletados são decorrentes não 

apenas de evidências objetivas, como as imagens de vídeo, mas decorrentes da 

interpretação destas por uma pesquisadora que vivenciou a intervenção. Entretanto, isto 

também pode ser entendido como fator que potencializa o alcance das análises realizadas 

na pesquisa, pois como pesquisadora participante foi possível estabelecer análises mais 

aprofundadas, com base em evidências percebidas no contexto da vivência, o que talvez 

não fosse possível ser repetido por meio da análise das gravações, por um pesquisador 

que não vivenciou os momentos gravados, já que muitos elementos, especialmente quanto 

ao processo de subjetivação envolvido, nem sempre são passíveis de captura e gravação 

em imagens. 

Para realizar a análise dos meios semióticos mobilizados na orientação espacial, 

buscamos compreender essa mobilização no âmbito dos processos de objetivação e 

subjetivação que ocorrem de forma simultânea e entrelaçada no labor conjunto, e com 

isso, pudemos evidenciar uma das principais contribuições da nossa pesquisa pois, ao 

centrar atenção simultaneamente, às características desse dois processos que ocorrem no 
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labor conjunto, evidenciamos a influência mútua e recíproca que ocorre entre esses 

processos entrelaçados, o que conceituamos como coinfluência.  

Essa coinfluência, identificada na nossa pesquisa, no âmbito da Teoria da 

Objetivação, encontra-se numa fase ainda inicial de investigação teórica, o que aponta 

para possíveis caminhos de novas pesquisas como forma de aprofundar a compreensão 

dessa influência recíproca e mútua entre os processos de objetivação e subjetivação. 

Para tentar explicar o mecanismo que caracteriza essa coinfluência 

evidenciamos que os indivíduos que emergem como resultado do processo de 

subjetivação atuam e influenciam o processo de objetivação e que os saberes mobilizados 

no processo de objetivação, ao refratarem-se na consciência dos indivíduos atuam e 

influenciam o processo de subjetivação. Diante disso, apontamos dois possíveis caminhos 

teóricos para explicar a dinâmica desse mecanismo. 

Um primeiro caminho que podemos indicar para aprofundar a fundamentação 

teórica desse mecanismo pode ser compreendê-lo no âmbito do fenômeno ou conceito da 

perezhivanie proposto por Vygotsky numa palestra em seus últimos anos de vida, que é 

caracterizado pela forma como o entorno social é percebido, experimentado e vivenciado 

por cada indivíduo de maneira diferente, segundo a sua história de vida (VEROSOV; 

FLEER, 2016).  Em certo sentido, perezhivanie como “um fenômeno psicológico 

empírico e observável pode trazer novas maneiras de entender como a subjetividade 

funciona, uma vez que perezhivanie é um nexo complexo de vários processos 

psicológicos e não deve ser reduzido à pura experiência emocional (VEROSOV, 2019, p. 

61, tradução nossa). Já perezhivanie como conceito pode ser explicada como “[...] o elo 

entre o sujeito e seu entorno, entre o sujeito sempre em mudança (o ser perpétuo no 

processo de tornar-se) e seu ambiente social sempre dinâmico, conceitualmente, 

politicamente e ideologicamente.” (RADFORD, 2014c, p.275, tradução nossa).  

Esse caminho requer o aprofundamento de estudos quanto ao fenômeno ou 

conceito de perezhivanie, e a sua relação com a subjetividade, desafio teórico que 

extrapola o objetivo desta pesquisa. 

Um segundo caminho para o aprofundamento desse mecanismo da coinfluência 

pode ser compreender meios semióticos de forma ampla, não apenas como algo concreto 

e material, mas como tudo que pode exprimir significado. Nessa compreensão ampla e 

com ênfase na alteridade, poderíamos entender o indivíduo como um signo para o outro, 

no âmbito de uma sintaxe dinâmica, analogia também já utilizada por Radford (2018c) 

em outro contexto. Nessa perspectiva, o indivíduo que emerge do processo de 
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subjetivação, como unidade de corpo e consciência, tem um significado específico e 

dinâmico para o outro, portanto atuaria como meio semiótico no processo de objetivação. 

Além disso, considerando como meio semiótico aqueles meios mobilizados e 

que exprimem significados, sem a restrição de ser um registro material e concreto, 

podemos considerar que o próprio saber refratado à consciência também pode ser 

entendido como um meio semiótico do processo de subjetivação, já que além daquilo que 

ele representa, enquanto tomada de consciência de algo posto histórica e culturalmente, 

ele também pode adquirir significados subjetivos específicos no âmbito de determinado 

labor conjunto. Com isso de maneira análoga ao expresso por Radford quanto aos 

indivíduos (RADFORD, 2018c), podemos considerar que essas sintaxes de significação 

do conhecimento também não são bem definidas. 

Obviamente, considerar o indivíduo e o os saberes refratados à consciência 

como signos de sintaxe dinâmica e, portanto, meios semióticos dos processos de 

objetivação e subjetivação, respectivamente, requerem um aprofundamento e 

embasamento teórico que estavam fora do objetivo dessa pesquisa. 

Outra contribuição desta pesquisa, que destacamos como relevante, é a 

compreensão do que chamamos de dissonância, como o instante antes da possível 

configuração de construtos semióticos como o nó semiótico, a contração semiótica, a 

orquestração icônica, quando a articulação dos meios semióticos ocorre de maneira que 

não permite a configuração desses. Evidenciamos a ocorrência dessas dissonâncias em 

diversos segmentos da intervenção e em muitos casos a dissonância ocorre como um 

momento anterior de obstáculo, para a posterior configuração dos construtos semióticos. 

Assim, a identificação dessa desarmonia na articulação dos meios semióticos 

em determinado momento do labor conjunto não deve ser considerada uma falha no 

processo, num sentido negativo, mas deve ser entendido como integrante do processo de 

objetivação. A percepção desses momentos de dissonância é importante no processo 

ensino-aprendizagem, do ponto de vista do professor enquanto participante do labor 

conjunto, pois permite que ele reflita sobre o processo no decorrer deste, e com isso possa 

articular meios semióticos com base na percepção das dissonâncias geradas, para 

harmonizar e alinhar essa articulação. 

A compreensão da existência da dissonância aponta para possibilidade de 

novos estudos buscando aprofundar a análise quanto ao seu funcionamento. Outro ponto 

de aprofundamento pode ser buscar compreender essas dissonâncias do ponto de vista 

do professor e qual o impacto dessa compreensão na formação inicial e continuada desses. 
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Quanto aos saberes envolvidos na orientação espacial delineamos o marco 

teórico desta pesquisa com base nas ideias de diversos autores como Clements e Sarama 

(2009), Blanco (2011), Vecino (2005). Consideramos a orientação espacial como parte 

do pensamento espacial, caracterizada pelo conjunto de saberes mobilizados para 

localizar, movimentar, comunicar, perceber e representar objetos e pessoas no espaço. 

Nesse aspecto, identificamos outra importante contribuição desta pesquisa que foi a 

compreensão da categoria de comunicação espacial como agregador de elementos 

matemáticos do pensamento espacial, como categoria distinta da localização e 

movimentação no espaço. Isto decorre da compreensão de que a comunicação espacial 

requer mais que uma compreensão semiótica de significados para expressar ao outro uma 

mensagem, mas requer um pensamento espacial específico para a compreensão e 

alinhamento dos sistemas de referência espacial entre os indivíduos. 

Nesse campo específico da orientação espacial outra contribuição que 

consideramos importante nessa pesquisa foi a categorização dos saberes mobilizados 

quanto ao sistema de referência espacial adotado. Os estudos referentes ao pensamento 

espacial, em geral, segmentam o espaço entre espaço real e espaço representacional. 

Entretanto, a categorização estabelecida nessa pesquisa inclui a categoria do espaço real 

perceptível, restringindo a concepção de espaço real e ao mesmo tempo alargando a ideia 

de espaço representacional, para incluir entre esses, também aqueles espaços concretos 

reais, mas que não são percebidos pelo indivíduo no momento da orientação. 

Como outra contribuição relevante desta pesquisa, destacamos que na análise 

dos meios semióticos mobilizados nas tarefas de ensino-aprendizagem da orientação 

espacial, com base nas evidências coletadas na intervenção pudemos evidenciar a 

relevância da representação gráfica como meio semiótico na objetivação da orientação 

espacial. Evidenciamos que a representação gráfica atua como meio semiótico de 

consolidação da mobilização de outros meios semióticos, sendo importante para a 

configuração de nós semióticos18 e contrações semióticas19. Na orientação espacial, 

meios semióticos como a fala, gestos, expressões linguísticas podem ser consolidados em 

representações gráficas dentro de determinado Sistema Semiótico de Significação 

 
18 Segmento da atividade de objetivação, em que um conjunto de recursos semióticos foram coordenados 
de tal maneira que levaram o indivíduo a progressivamente tomar consciência de determinados saberes 
mobilizados, como resultado do processo de Objetivação (RADFORD et al, 2017) 
19 Reorganização dos meios semióticos utilizados no processo de objetivação, de forma a descartar alguns 
recursos utilizados e otimizando o processo por meio de uma escolha mais consciente dos recursos 
semióticos a serem utilizados, simplificando o processo, que ocorre de forma mais direta (RADFORD; 
SABENA, 2015). 
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Cultural. A representação gráfica é importante para estabelecer a relação entre sistemas 

de referência espaciais diferentes para a localização, a movimentação e a comunicação da 

orientação espacial.  

A representação gráfica também facilita a orientação espacial em espaços mais 

amplos que o espaço real perceptível pelos sentidos no momento da orientação, alargando 

o sentido de espaço do indivíduo. Nesse aspecto, surge como meio semiótico relevante 

para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, uma vez que permite aos 

indivíduos ocuparem espaços além do percebido pelos sentidos em determinado 

momento. Por exemplo, em uma das tarefas realizadas na intervenção, os estudantes 

estabeleceram a orientação espacial por meio de um mapa da capital do Estado em que 

moram, cidade que a maioria dos deles nunca visitou. Percebemos que ao percorrer de 

forma representacional por meio do mapa, possibilitamos o estabelecimento de uma 

relação de pertencimento com esse espaço, de uma maneira mais intensa do que seria 

proporcionado apenas pela oralidade ou textos escritos. Podemos até mesmo dizer que a 

representação gráfica permite a ampliação da noção de pertencimento, tendo-se a noção 

não apenas de onde se está em determinado momento, mas do conjunto dos espaços que 

podemos ocupar socialmente. Esta conclusão obtida durante a intervenção, da 

importância da representação gráfica como meio semiótico, parece se alinhar a usual 

identificação, por exemplo, da importância histórica do uso dos mapas pelas civilizações 

ou com a atual disseminação do uso de mapas digitais, que cada vez mais faz parte do 

cotidiano humano. 

Quando falamos em orientar-se no espaço temos que compreender que o 

primeiro sistema de referência adotado por cada indivíduo é o do seu próprio corpo. 

Partindo do entendimento da objetivação como processo que tem como característica a 

alteridade, e o encontro do indivíduo com o cultural, a orientação espacial ocorre por meio 

do alinhamento do sistema de referência espacial do próprio corpo com os mais diversos 

sistemas de referência espaciais existentes no mundo perceptível que nos cerca. Assim, 

nas evidências analisadas nesta pesquisa percebemos a importância da representação 

gráfica como meio semiótico que facilita o alinhamento dos sistemas de referência dos 

indivíduos e a relação desses com o sistema de referência do espaço a sua volta. 

Outro ponto que destacamos é a tomada de consciência dos estudantes quanto a 

termos linguísticos comumente utilizados por eles, mas que não eram usualmente 

utilizados para exprimir orientação espacial. Termos linguísticos como “direita”, 

“esquerda”, “primeira” e “segunda”, que já fazia parte do vocabulário dos estudantes, 
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após as tarefas realizadas foram reconhecidos e começaram a ser utilizados para exprimir 

um pensamento espacial. 

Destacamos também a evolução de muitos estudantes quanto a tomada de 

consciência do próprio corpo como central para o sistema de referência espacial e a 

diferença para o sistema de referência espacial do corpo do outro e/ou de um observador 

em outro ponto do espaço, real perceptível ou representacional. Essa transformação de 

sistemas de referência é algo central do pensamento espacial. 

Por fim, evidenciamos que a tomada de consciência de saberes em torno da 

orientação espacial permitiu que os estudantes estabelecessem uma relação mais reflexiva 

sobre o espaço que ocupam e, por exemplo, a utilização da representação gráfica 

contribuiu no processo de estabelecimento do sentimento de pertencimento, enxergando 

os espaços possíveis de ocupar, além dos vivenciados em determinado momento. A 

consciência de saberes envolvidos na orientação espacial também influenciou na relação 

ética com o espaço, possibilitando o surgimento de indivíduos com uma maior confiança 

e segurança na vivência com o espaço e na comunicação com os outros por meio de 

referências espaciais. 

Assim, as análises e resultados relevantes, delineados nessa pesquisa, legitimam 

a nossa tese da importância da compreensão do conjunto dos meios semióticos 

mobilizados no processo ensino-aprendizagem da orientação espacial, de modo a 

possibilitar uma relação reflexiva e ética do estudante com o espaço.  

Além disso, como um processo de labor conjunto, a vivência durante esta 

pesquisa nos transformou enquanto professora, pesquisadora e formadora de professores. 

A centralidade na alteridade vivenciada nesse processo nos fez perceber, paradoxalmente, 

a nossa importância, na relação com os estudantes, em que pequenas atitudes e a 

mobilização de meios semióticos de forma diferente nessa vivência podem ter impacto 

significativamente diferente no processo ensino-aprendizagem; e a nossa limitação, já que 

o processo de objetivação está imerso num processo histórico-cultural mais amplo, que 

na maioria das vezes não está sob o nosso controle, mesmo numa sala de aula. 
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APÊNDICE – A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 
 
Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

TAREFA - 1  

Observe a imagem (foto)a seguir. 

 

1) A imagem acima é familiar para vocês?  

 

2) Agora, com base nessa imagem,  resolva a seguinte situação: vocês precisam explicar 
para uma pessoa que não conhece a parte interna da escola e que se encontra na 
calçada ao lado do telefone público, como ela deve fazer para chegar no local em que 
você está agora.  Para isso, você pode escrever um texto prescritivo, ou fazer um 
desenho, para orientar essa pessoa no trajeto que ela seguir. 

3) Vocês sentiram alguma dificuldade para realizar essa tarefa? Se sim, quais? 
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4) O que vocês consideram importante e que não pode faltar na orientação para a 
pessoa encontrar o local no qual você se encontra? 

 

 

 

 

5) Agora, explique ao seu colega como fazer os trajetos citados a seguir, partindo-se de 
um ponto para chegar em outro na sua escola: 

DE: PARA: 
Sua sala de aula Diretoria 

Recepção da escola Sua sala de aula 
Diretoria Biblioteca 

 

6) Escolha um dos trajetos citados na questão 5, percorra esse trajeto com os seus 
colegas e faça um desenho que represente esse trajeto, usando linhas para indicar o 
caminho a ser percorrido. 
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APÊNDICE - B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 
 
Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

TAREFA 2 

 

1. A professora de matemática está precisando do desenho da sua escola para uma 
tarefa. Então ela resolveu contar com a ajuda de seus alunos. Para isso, fez o seguinte 
pedido: vamos construir uma maquete da escola!  Lembrando que uma maquete é um 
modelo em escala reduzida de uma obra ou projeto, ou seja, é uma representação, em 
dimensão menor, de uma determinada área.  

Agora, forme grupos e vamos construir uma maquete da escola! 

Você vai utilizar as caixas dadas e montá-las sobre uma folha de cartolina, distribuindo 
essas caixas de forma a representar os diversos espaços existentes na escola (salas de 
aula, biblioteca, direção, sala de informática, ...). Converse com seus colegas para 
verificar a melhor maneira de distribuir as caixas, para representar da melhor forma 
possível todos os espaços da escola. 

 

2. Observe a Maquete para escrever uma orientação de dois itinerários (caminhos) que 
serão percorridos pela professora de Matemática. O primeiro itinerário para ir da 
diretoria até a sua sala de aula, e o segundo itinerário para ir do portão de entrada até 
a biblioteca.  

Itinerário 1 – 

 

 

Itinerário 2 - 
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APÊNDICE - C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 

 

Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

 

TAREFA 3 

 

1. Agora que os diversos espaços da escola estão distribuídos na folha, formando a 
maquete, vamos fazer uma representação plana desses espaços. Para isso, desenhe o 
contorno de cada caixa com o lápis.  

O desenho desse contorno representará cada espaço da escola na folha.  Após desenhar 
o contorno, retire a caixa e coloque o nome do espaço da escola que ele representa. 

2. Vamos lançar um desafio! O seu grupo vai escolher 3 ambientes da sua escola para 
colegas de um outro grupo tentar encontrá-los.  

Escreva as orientações que o outro grupo deve seguir para achar cada um dos 3 
ambientes. Na primeira orientação você deve explicar como os colegas, partindo do 
portão principal da escola chegam até o primeiro ambiente. Depois, escreva a 
orientação para chegar nos demais ambientes.  

Assim, escreva as seguintes orientações dos seguintes itinerários: 

Itinerário 1 – do Portão de entrada ao 1º ambiente 

Itinerário 2 – do 1º ambiente para o 2º ambiente 

Itinerário 3 – do 2º ambiente ao 3º ambiente 

3. Converse com os colegas e escreva quais as diferenças e semelhanças entre a 
representação dos espaços da escola, por meio da maquete e por meio do desenho dos 
contornos.  
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ITINERÁRIO 1 
Do portão principal até o 1º ambiente 

ITINERÁRIO 2 
Do 1º ambiente ao 2º ambiente 

ITINERÁRIO 3 
Do 2º ambiente ao 3º ambiente 
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APÊNDICE – D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 

 

Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

TAREFA 4 

 

1. Na tarefa anterior, foi pedido que vocês escrevessem um itinerário para que outro 
grupo percorresse. E, também foi pedido que vocês seguissem as orientações dadas pelo 
outro grupo para encontrar os três ambientes da escola. 

a) O que foi mais difícil de fazer, escrever as orientações do itinerário (caminho) a ser 
percorrido pelo outro grupo, ou seguir as orientações dadas pelo outro grupo? Justifique 
sua resposta. 

 

 

 

b) Para ficar mais fácil de entender os itinerários do outro grupo, quais alterações eles 
poderiam fazer nas orientações que eles escreveram?  

 

 

2. A professora de Matemática também fez a representação plana da escola e escolheu 
três ambientes para você encontrá-los. Agora: 

a) Encontre quais foram os 3 ambientes escolhidos pela professora, com base nas 
orientações dos itinerários dados. 

b) Desenhe o itinerário percorrido em cada orientação, com canetas de cores diferentes. 
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 Orientações dos Itinerários dados pela professora de Matemática 

ITINERÁRIO 1 
Do portão principal até o 1º ambiente 

ITINERÁRIO 2 
Do 1º ambiente ao 2º ambiente 

ITINERÁRIO 3 
Do 2º ambiente ao 3º ambiente 

 
 
- do portão de entrada, siga em frente na 
direção do corredor principal; 
 
- chegando ao corredor principal vire à 
esquerda; 
 
- siga em frente no corredor principal, 
passando por dois blocos de sala de aula 
 
-no segundo corredor do lado esquerdo, vire 
à esquerda; 
 
- siga em frente; 
 
- entre na segunda porta a direita. 
 
 
 
 
 

Em que ambiente você chegou? 

____________________ 

 
- Saindo da porta da sala do 1º ambiente, vire  
a esquerda; 
 
- siga em frente até o corredor principal; 
 
- vire a direita; 
 
- siga em frente no corredor principal, 
passando por três blocos de sala de aula. 
 
- no terceiro corredor do lado direito, vire a 
direita,  
 
- siga em frente; 
 
- entre na primeira porta do lado esquerdo. 
 
 
 
 
 

Em que ambiente você chegou? 

____________________ 

 
- Saindo da porta da sala do 2º ambiente, vire 
a direita; 
 
siga em frente até o corredor principal; 
 
- vire à esquerda, 
 
- siga em frente no corredor principal; 
 
- depois de passar pelo terceiro corredor do 
lado esquerdo, entre na primeira porta do 
lado direito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em que ambiente você chegou? 

____________________ 
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Representação Plana da Escola. 
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APÊNDICE – E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 
 
Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

TAREFA 5 

1. O Mapa-1, é um mapa representado pela vista de satélite e ele representa a região da sua escola. Observe 
o Mapa-1 e identifique alguns pontos de referência que você conheça e circule-os. 

 

2. Utilize o Mapa-1 para ajudar a professora de Matemática, Bianca, a sair da Escola Emília Gomes da Silva e 
chegar até a Praça do Cavalo. 

a)  Por quantos caminhos diferentes ela poderá ir?  

 

b) Indique no mapa esses caminhos, para isso você pode usar cores diferentes para cada caminho. 

c) Na sua opinião, qual o melhor caminho para que a professora Bianca possa chegar até a Praça do Cavalo? 
Por quê? 

 

 

 

 

 

d) Agora, escreva um dos itinerários (caminhos) para que a professora Bianca possa chegar até a Praça do 
Cavalo, por meio das suas orientações. 
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TAREFA -5 – Mapa-1 - Vista satélite de uma região do município de Marcação-PB 
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3. O Mapa-2 abaixo, representa a mesma região do mapa anterior, mas agora não é uma vista de satélite. Esse mapa o ajudará a resolver a seguinte situação:  

Clara e Luís são amigos e foram passar o feriado de 7 de setembro em Marcação. Luís sabendo que Clara estava na cidade marcou de se encontrar com ela no 
Bar da Shirley. Qual o itinerário (caminho) que Clara e Luís vão fazer para chegar no Bar da Shirley. Sabendo que Clara sairá de frente da Escola Emília Gomes 
da Silva e que Luís sairá do Mercadinho Caetano? 
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Mapa-2 – Vista de uma região do município de Marcação-PB 
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Responda: 

a) Preencha no quadro abaixo, o local que indica o ponto de partida e de chegada de 
Clara e Luís 

 Ponto Partida (início) Ponto de Chegada (final) 

Clara   

Luís   

 

b) Escreva o itinerário que Clara vai percorrer?  

 

 

 

c) Escreva o itinerário que Luís vai percorrer?  

 

 

 

 

d) No itinerário de Clara para ir ao encontro de Luís no Bar da Shirley, ela vai passar pela 
esquina da Prefeitura de Marcação, nessa esquina para que lado (sentido) ela deve 
dobrar? 

 

 

e) E, no itinerário de Luís, ele também resolveu passar pela esquina da Prefeitura de 
Marcação, nessa esquina para que lado (sentido) ela deve dobrar para chegar no Bar da 
Shirley? 

 

 

f) Se, os dois vieram pela mesma Rua, João Ferreira dos Santos, e estão indo para o 
mesmo lugar, ao chegarem na esquina da Prefeitura eles dobraram para o mesmo lado 
(sentido)? Explique o seu pensamento? 
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4. Observe as informações dadas no Mapa-3, mapa Turístico da cidade   de João Pessoa. Para responder as situações dadas a seguir:
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a) Desses pontos turísticos, qual o mais conhecido de vocês? 

 

 

 

b) Localize no Mapa-3 o ponto turístico “Palácio da Redenção (a sede do Governo Estadual)”, que numeração 
ele recebe na legenda? 

c) Qual o ponto turístico está a direita e a esquerda do Palácio da Redenção? 

 

 

d) Imagine que você está na região do Parque Solon de Lucena (Lagoa), exatamente na posição da seta 
vermelha, de frente para a Lagoa, o Zoológico está localizado a sua esquerda ou direita? 

 

 

e) De acordo com o Mapa-3, qual o Ponto turístico está localizado na Avenida João Machado? 

 

 

f) Qual ou quais os pontos turísticos mostrados no Mapa-3 está (ão) mais próximos da Lagoa? 

 

 

 

g) Uma amiga sua está em João Pessoa no mercado central. E,  ela quer ir para o Zoológico (Bica). Para isso, ela ligou 
para você pedindo essa orientação. Escreva a orientação que você dará a sua amiga, com base nas informações do 
Mapa-3, para ela chegar no Zoológico (Bica). 
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APÊNDICE - F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CCET/PPECM 
Professora: Jussara Patrícia Andrade Alves Paiva 
 
Turma:  ______________________   Data: _______________ 

Nome:______________________________________________________  Idade:____ 

 

TAREFA 6 

1. Das tarefas que você realizou nas aulas anteriores, quais você mais gostou?  Por quê? 

 

 

 

 

 

2) Das tarefas que você realizou nas aulas anteriores, qual foi a que você teve maior dificuldade? Por quê? 

 

 

 

 

3) Na tarefa sobre o mapa da escola, que vocês tiveram que escrever orientações de como chegar a um 
determinado lugar na escola e, também seguiram as orientações dadas por outro grupo. Em qual das duas 
questões você sentiu mais dificuldade? 

 

 

 

 

4) Quando você vai explicar a outra pessoa, como chegar em algum lugar, quais as informações que são 
importantes ter nessa orientação? 

 

 

 

5) Na sua opinião, para ir de um lugar a outro o caminho mais curto será que sempre o melhor caminho? 
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6) Para você o que é um ponto de referência? E qual a importância dele nas orientações dadas a uma 
pessoa? 

 

 

 

7) O Mapa dado a seguir representa o Centro da cidade Baía da Traição. Utilize o mapa para fazer o seguinte 
itinerário: 

Orientações do itinerário 

- Partindo da Pousada Del Sol Nascente siga em frente no sentido da Praia até o Twist Sorvete; 

-Dobre a esquerda e siga em frente na Rua Dom Pedro II até a Prefeitura Municipal; 

- Dobre a esquerda na Prefeitura Municipal; 

- Em seguida, dobre na primeira rua à direita;  

- Depois dobre na primeira rua a esquerda; 

- Depois dobre na primeira rua a direita; 

- O local de chegada é a sexta casa dessa rua do lado direito. 

 

Seguindo o itinerário, em que local você chegou? __________________________________ 
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O Mapa- com a representação das ruas de uma região do município da Baía da Traição - PB
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APÊNDICE - G 

 

Transcrição de um segmento da atividade vivenciada durante a intervenção, 

extraído de vídeos gravados durante a realização da Tarefa-1 (Dia 1 – Video 3 - 0’ – 53”) e 

expresso no texto no Item 4.1.1. 

 

L1 Pesquisadora Quem quer me dizer onde mora? Como eu faço 
pra chegar lá? 

L2 Estudante D Dobra no caminho... aí tem um rio, rio da ponte, 
aí tem dois caminhos assim... o que vai para 
Tuviona e outro que vai lá para minha casa. 

L3 Pesquisadora É aonde? É aqui mesmo ou é uma Aldeia? 

L4 Estudante D É uma aldeia, a aldeia Lagoa Grande. 

L5 Pesquisadora É a mesma de Vitória? 

L6 Estudante D [Balança a cabeça confirmando] 

L7 Pesquisadora Fica muito longe daqui? 

L8 Estudante D Fica perto..., mas é que eu moro longe! 

L9 Pesquisadora É quanto tempo de carro que vocês ficam, para 
chegar lá? 

L10 Estudante D Sei não [Risos] 

L11 Pesquisadora Saem de casa cedo para vir para cá ? 

L12 Estudante D Não 

L13 Pesquisadora Então não é muito longe não? 

L14 Estudante D Doze horas, por aí .... 

L15 Pesquisadora Ah! Então saem ... Saem de casa cedo para vir 
para cá. 

L16 Pesquisadora Quem mais quer indicar? Quem mora aqui perto 
da escola? [dirigindo-se a toda a turma] 
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APÊNDICE - H 

 

Transcrição de um segmento da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-1 (Dia 1 – Video 3  - 55” – 1’34”) e 

expresso no texto no Item 4.1.2. 

 

L1 Pesquisadora Quem mais quer indicar? Quem mora aqui perto 
da escola? Como é que eu faço para chegar na sua 
casa? [Olhando para a Estudante I ] 

L2 Estudante I Eu não sei não! [Risos] 

L3 Pesquisadora Mas, como eu faria daqui... a gente vai sair do 
portão da escola... como é que faço? 

L4 Estudante I [Risos]: Ia direto e quando chegasse na vendinha 
azul enrolava [pausa maior para respirar...] aí 
você ia direto de novo, ... aí ia ter uma casa roxa, 
você entrava na rua de lá e já chegava. 

L5 Pesquisadora Na sua casa? Como eu ia saber qual era a sua 
casa? 

L6 Estudante I Eu não sei não! [Risos] 

L7 Pesquisadora Chegando lá na sua rua, como eu ia saber qual 
era a sua casa? Por que eu não conheço a cidade! 

L8 Estudante I Eu moro na terceira rua. 

L9 Pesquisadora Na terceira rua! Humm..  

L10 Estudante I Na primeira casa 
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 APÊNDICE - I 

 

Transcrição de um segmento da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-1 (Dia 1 – Video 3  - 12’40” -13’01”) e 

expresso no texto no Item 4.1.3. 

 

L1 Pesquisadora Braço direito ..., levanta! 

Braço direito ...., levanta! 

[de frente para a turma levantamos nosso seu braço 
direito] 

L2 Estudante X Não tá vendo que ela está ao contrário, Estudante Y! 
[Dirigindo-se à Estudante Y e referindo-se à nossa 
posição] 

L3 Pesquisadora E, por que não é esse? [apontado para o braço direito 
da Estudante Y] 

L4 Estudante Y É esse! [levanta o braço esquerdo, olha para mim e olha 
para a Estudante X] 

L5 Estudante X Oh! Se tu virar pra lá, não vai ser aquele dali não! 

[Toca na Estudante Y, levanta o braço direito e faz um 
movimento giratório no corpo e depois aponta para o 
nosso braço direito] 

L6 Estudante Y [Risos e um rosto muito envergonhado, baixa a cabeça 
e desvia o olhar] 
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APÊNDICE - J 

 

Transcrição do Segmento 4 da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-1 (Dia 1 – Video 3 - 13’03” -14’04”) e 

expresso no texto no Item 4.1.4. 

 

L1. Pesquisadora: Então assim... braço esquerdo, levanta. 

L2. Turma: [A maioria levanta o braço esquerdo, mas alguns 
ainda levantam o braço direito] 

L3. Pesquisadora: Muito bem! ...  

os dois...  

baixa os dois...  

braço direito... 

L4. Turma: [Risos. A maioria levanta o braço direito, mas 
alguns ainda levantam o braço esquerdo] 

L5. Pesquisadora: Mesmo assim, ainda tem gente que para pensar! 
Isso é normal! Até hoje, quando estou dirigindo e 
alguém diz de supetão, entra a direita, 
imediatamente, eu paro ...  

qual a mão que eu escrevo? É essa!  

[levantando a mão direita]  

L6. Pesquisadora: Então, eu escrevo com a direita. Então, até hoje... 

Quem escreve com a esquerda aqui?  

Alguém canhoto? 

L7. Estudante D: [Levanta o braço direito e imediatamente percebe 
que respondeu de forma equivocada, levando a sua 
mão a boca para esconder o sorriso]  

Eu escrevo assim! 

[fazendo o gesto com mão direita como se estivesse 
escrevendo na mesa] 

L8. Pesquisadora: É?. com a direita?! ... 

Alguém escreve com esse bracinho aqui?  

[levantando o braço esquerdo e girando o corpo 
para ficar na mesma posição dos estudantes, de 
frente ao quadro]   

Esse é o esquerdo!  
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[balançando o braço esquerdo, e rotacionando o 
corpo voltando para a posição inicial, de frente 
para a turma].  
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APÊNDICE - K 

 

Transcrição do Segmento 5 da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-3 (Dia 2 – Video 1 - 1h46’17” – 1h47’12”) 

e expresso no texto no Item 4.2.1. 

 

L1. Estudante A1: Ô “Estudante B1”, por que tu não colocou mais 
exato, aqui? 

- Não tem nada! Ó, ó, ó!  

[nesse momento ela mexe a mão mostrando o final 
da cartolina para comprovar que não tem como ir 
direto] 

L2. Estudante A2: Por que aqui só tem... direto... e aqui tem três 
garagens [entendemos como  três entradas] 

- Você não botou se era para virar pra cá ou para cá!  

L3. Estudante B1: E a gente tem que dizer?!  

Sabia disso não! 

L4. Estudante A2: Mas tem que dizer! Não é “Estudante A1”?!  

L5. Estudante A1: E eu sei! .... [Risos]  

L6. Estudante A2: Pois tem que dizer que é para virar! 

L7. Estudante A1: Para virar! 

L8. Estudante B1: Pois, se é para dizer...então diga a do três.  

[Ela se refere a orientação que ela está analisando, 
feita pelo grupo A, como forma de indicar falhas 
também no trabalho a outra equipe] 

L9. Estudante B2: - Diga do três 

[Falou no mesmo instante que a Estudante B1] 

L10. Estudante B1: - Eu não vou dizer nada não!  

[Ela está reafirmando que não teria que 
complementar a informação como disse em L3] 

L11. Estudante A2: Mas tem que dizer se é para cá ou para cá! 

L12. Estudante B1: - E como você botou para virar à esquerda duas 
vezes? 

L13. Estudante A1: - Porque a professora disse que se puder botar, bote 
sim... se puder! Bote! ... Gira assim, ó!  

[Girando o dedo em cima da folha, mostrando para 
a Estudante B1 do outro grupo como deve girar] 
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L14. Estudante A2: - Eu tentei assim ó... vai reto...  

[Nesse momento ela demonstra com os gestos dos 
braços no ar].  

- Não tinha que era pra virar pra cá ou pra lá! 
[reforçando que a colega do outro grupo deveria 
ter escrito que era para girar para direita ou 
esquerda]  

L15. Estudante B1: - E tem que dizer?! Não!  

[balança a cabeça negativamente e levanta um dos 
ombros] 

L16. Estudante A1: - É! olhe no meu! Como eu botei. Você não 
adivinha! 
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APÊNDICE - L 

 

Transcrição do Segmento 6 da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-3 (Dia 2 – Vídeo 1 - 1h51’04” – 1h52’59”) 

e expresso no texto no Item 4.2.2. 

 

L1. Estudante D1: Vá em frente vire... vire... vá em frente vire à direita. 
Você vai virar aqui. 

L2. Estudante C1: Não, por que tá tudo errado aqui...[Referindo-se ao 
desenho da representação da escola feito pelo 
Grupo D] 

L3. Estudante D1: Vire a esquerda... 

L4. Estudante C2: Tá errado, é esse! [Aponta para o local que a 
Estudante D1 está lendo o texto do itinerário 2, 
quando deveria ler o do Itinerário 1] 

L5. Estudante C1: Tá errado, é esse aqui olha, ó! [Toca com a caneta 
no texto referente ao itinerário 1, mostrando que a 
Estudante D1 estava lendo o texto errado] 

L6. Estudante D1: Eita! ... vire à direita, vá em frente, aí você vai em 
frente. Vire à direita, vá em frente, vire à direita de 
novo... vire à direita novamente...[Ela refaz o 
caminho com o dedo] 

L7. Estudante C1: Como você vai virar à direita novamente? 

L8. Estudante D1: Vira à direita novamente... chegou ...no... no lugar, 
olha aqui! 

L9. Pesquisadora: Chegou no lugar? 

L10. Estudante D1: Na primeira sala! [pausa...] 6º D! [Bate o dedo no 
lugar representado na planta baixa em que está 
escrito “8º D”] 

L11. Estudante C1: Isso aqui está tudo de cabeça para baixo! Tem quatro 
banheiros. [Fala ao mesmo tempo em que a 
Pesquisadora está intervindo] 

L12. Pesquisadora No sexto? [Apontando para o que estava escrito na 
representação da planta da escola] 

L13. Estudante D1: Oh!... no Oitavo ... D! 

L14. Estudante C1: Também esse desenho está errado, tem quatro 
banheiros. [Indicando que o desenho feito pelo 
Grupo D estava errado e que eles representaram 
quatro banheiros quando a escola tinha apenas dois, 
um masculino e um feminino.] 
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L15. Estudante D1: Não!... Aqui é a parte do banheiro feminino e aqui o 
masculino... [Coloca a mão sobre representação de 
dois espaços, para indicar que a cada dois espaços 
juntos representam um banheiro] 

L16. Estudante D1: Olha aqui. Aqui. Vá em frente. [Lê o Itinerário 2 da 
questão. Com o dedo indicador da mão direita segue 
o texto escrito e com o indicador da mão esquerda 
percorre o trajeto sobre a planta baixa da escola.] 

L17 Estudante C2: Já é aqui. 

L18. Estudante D1: Vá em frente, vire à direita. 

L19. Estudante C1: Tu já lesse isso aqui!  

Olha! Vá em frente, vire à direita ... [Pausa] 

Tu botasse, vire ..., vire à esquerda, vá em frente e 
vire a esquerda novamente. 

L20. Estudante C2. Quem foi que escreveu? [Fala ao mesmo tempo em 
que a Estudante C1 lê o itinerário, dirigindo-se à 
Estudante D2]  

L21 Estudante C1: Você chega no segundo lugar... E na segunda sala. 
[pausa...] 

L22. Estudante D1: Olha aqui!  

[Tom da voz elevado e colocando o dedo indicador 
na folha apontado para a sala que segundo ela a 
pessoa chegaria com as orientações]  

L23. Estudante C1:  Olha aqui! No 6 C. Agente acertou! ...  

[Indicando que tinha chegado na mesma sala que a 
Estudante D1 tinha indicado.  

L24. Estudante C1: Vá em frente, vire à esquerda, passe os banheiros e 
chega no terceiro lugar. 

L25. Estudante: D1: Vá em frente, vire à esquerda. Aí depois que chega 
aqui, você chega no terceiro lugar. [Acompanha o 
trajeto com o dedo indicador da mão direita]  

Oxi! Depois que passa do banheiro, aqui é o quê?  

[Aponta para a representação da Diretoria no 
desenho] 

L26. Estudante C2: Eu não disse?!  Tu disse que não era. [Olhando e 
apontando para Estudante C1] 

L27. Estudante C1: Mentira, eu não disse isso não!  

L28. Estudante D1: É a diretoria! 

L29. Estudante C2: Oh, eu não disse que era a diretoria?  Tu estava aqui? 
Ela disse que não?! 
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[Dirigindo-se à Estudante C3] 

L30. Estudante C3: [Apenas confirma balançando a cabeça e rindo] 

L31 Estudante C1: [Risos] 

L32. Estudante D2 Mas já botou! Olha aqui ! 

Aqui é o oitavo D e aqui é o nono D!  

[Aponta para a resposta do primeiro e segundo 
itinerário que o outro grupo escreveu na folha de 
resposta] 

L33. Estudante C1 Não! Vocês que estão errados. 

L34. Estudante D2: É no nono ou no sexto?  

L35. Estudante D3: É o nono C! 

L36. Estudante D1: Vamos ver! Olha aqui! Vá em frente, vire à 
direita...vira à direita, vá em frente...aí você vai em 
frente ... vire à direita novamente, chegou no 
primeiro lugar... e na primeira sala ....  

[Risos] 

L37. Estudante C1: Tu que errasse $%#@&!!! 

[Percebendo que a amiga entendeu o equívoco na 
orientação escrita] 

L38. Estudante D1: Na primeira ... 

[Risos compulsivos e leva a mão a boca de forma 
envergonhada] 

L39. Estudante C1: Tu que errasse! E, diz que a gente fez errado! 

[Segura o braço da Estudante D1, para assegurar 
que ela visse o que tinha errado. Risos de todos] 
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APÊNDICE - M 

 

Transcrição do Segmento 7 da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-4 (Dia 3 – Vídeo 4 - 2´35” – 3’18”) e 

expresso no texto no Item 4.3.1. 

 

L1. Estudante E: Aqui tá estranho! [Fala para a pesquisadora] 

L2. Pesquisadora: - O que é que está estranho? 

L3. Estudante E: Aqui... [Pausa de alguns segundos para esperar a 

atenção do colega de grupo, o Estudante F, que 

estava assinado a folha de tarefa] 

Olha, ... nós saiu daqui e vai virar à direita. 

[Acompanhando o itinerário com o lápis na folha, 

como que percorrendo o caminho] 

L4. Estudante E Tá certo, boy!!! [Olha para o amigo Estudante F 

com a expressão de surpresa.] 

L5. Pesquisadora: Está certo o que? 

L6. Estudante E: Tá certo! [Coloca o lápis na boca, faz uma expressão 

pensativa e baixa o tom de voz] 

L7. Estudante F: Vai então! 

[Pedindo que o amigo explique o que é que está 

certo.] 

L8. Estudante E: Nós saiu daqui... [Nesse momento ele para diante da 

aproximação de um colega de outro grupo que veio 

ouvir o que ele está falando, com certa curiosidade.] 

Olha ele aí... [Neste instante e olha para a 

pesquisadora e aponta o lápis para a direção do 

Estudante J que veio ouvir o que ele estava falando, 

indicando certo desconforto com a sua 

aproximação.] 
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L9. Pesquisadora: Espere aí. Vá para lá. Ele está com vergonha de 

dizer! [dirigindo-se ao Estudante J que não fazia 

parte do grupo que estava na discussão.] 

 

L10. Estudante E: Nós saiu daqui, virou a direita...[Mostrando ao 

Estudante F a trajetória, percorrendo com um lápis 

sobre o desenho da escola] 

Aqui ó...[Apontando com o lápis para o ponto da 

planta baixa que deveria ser o local de partida da 

orientação.] 

Nós saiu da porta virou à direita... aí virou pra cá... 

[Levanta a folha com o desenho da escola e faz o 

trajeto com o lápis, para explicar melhor ao 

Estudante F] 

L11. Pesquisadora: Virou à direita.   

[Entonação da voz, como que chamando a atenção 

para o lado direito]  

L12. Estudante F: Nós não tamos aqui não?!  

[Apontando para o corredor principal, como se 

aquele fosse o ponto de partida] 

L13. Estudante E: Não! Nós saiu daqui da porta, não virou a direita para 

cá não! 

L14. Estudante F: Sim! Ah! ... vai!  

[Nesse toma consciência que eles deveriam sair da 

porta da sala e não do corredor principal] 
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APÊNDICE - N 

 

Transcrição do Segmento 8 da atividade vivenciada durante a intervenção, extraído de 
vídeos gravados durante a realização da Tarefa-5 (Dia 4 – Vídeo 14 – 9’50” – 12’47”) e 

expresso no texto no Item 4.4.1. 

L1. Estudante H: Indique no mapa esses caminhos, pa...para isso você pode 

usar cores diferentes para cada caminho. 

L2. Estudante G: Fazer como? se não dá para ver? 

L3. Estudante H: [Relê o enunciado silenciosamente] 

L4. Estudante G: Para chegar na praça do cavalo? 

L5. Estudante H: Não?!... Indique no mapa esses caminhos... Eu não sei 

acho que... [Expressando dúvida e insegurança] 

L6. Estudante G: Esse dever está pior do que o de português! 

L7. Estudante I: Eu sei que é para a professora sair da escola até a Praça 

do Cavalo. [Pausa]. Por quantos caminhos? 

L8. Estudante G:  Ah! [expressando que entendeu o enunciado] 

L9. Estudante H: Então é na Avenida João Ferreira dos Santos, depois 

também pode vir por aqui, aí na rua do porto. 

L10. Estudante G: Já tô no porto! [com um lápis rosa circula o nome da 

avenida João Ferreira dos Santos no mapa e em seguida 

muda o lápis para indicar outro caminho que ela 

percebeu que também pode ser uma resposta, enquanto 

a Estudante H estava falando os nomes das ruas] 

L11. Estudante I: Mas, nesse primeiro tem! [Referindo-se que no primeiro 

caminho indicado pela Estudante H, já passava na rua 

do porto] 

L12 Estudante H: - É... tu pode fazer assim! 

L13. Estudante G: Daqui?! [Circula os nomes das ruas com lápis de cores 

diferentes.] 

L14. Estudante K: Não. Começa daqui ó!... esse daqui...[Indicando que a 

escola é o ponto inicial que a Estudante G tem que 

começar a marcar com um lápis de cor.] 
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L15. Estudante I: E por aqui também... [Passa o lápis de forma circular 

sobre os nomes das ruas, mas sem riscá-la.] 

L16. Estudante H: É, não circula, mas aí vai riscar ainda. [Dirigindo-se para 

a Estudante I indicando que devem não circular o nome 

das ruas, mas riscar os segmentos de reta que formam as 

ruas do caminho, como foi feito na tarefa anterior]. 

L17. Estudante G: É, mas já risquei. [Referindo-se que já tinha circulado o 

nome das ruas] 

L18. Estudante I: Mas, é só nisso aqui botar direito.  [referindo-se a folha 

de resposta] 

L19. Estudante G: Aí chegou aqui... Pronto chegou! ... Uuuufu!  

[Expressando como um alívio com o término da questão] 

L20. Estudante H: Deixa eu escurecer aqui direito! [Pega o lápis que estava 

com a Estudante G e circula com mais força o ponto no 

mapa que se refere à praça do Cavalo, ponto final do 

itinerário]. 

L21. Estudante G: Ahhh! Eu não gostei desse daqui não .... Tudo ruim! 

[demonstrando que a questão foi difícil para ela] 

Aí vai da Escola... vai escreve aí... Avenida João Ferreira 

dos Santo [Dirigindo-se a Estudante I para que ela 

escrevesse o nome das ruas na folha de resposta] 

 


