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A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS E O ENSINO DE VETORES NO ENSINO SECUNDÁRIO FRANCÊS
GT 19 - Educação Matemática
Marilena Bittar
Departamento de Matemática e Mestrado em Educação – UFMS

O conceito de vetor é introduzido no ensino secundário francês na classe de Quatrième A classe de Quatrième corresponde 7ª  série do ensino fundamental no Brasil.. Trata-se nesse momento de um objeto geométrico, definido através de propriedades geométricas, cuja função é de constituir uma nova ferramenta para a resolução de problemas de geometria. Neste artigo, discutiremos algumas dificuldades encontradas pelos alunos aprendizagem desse novo conceito. Segundo Vergnaud (1990, p. 135), “um conceito não pode ser reduzido à sua definição se estamos interessados na sua aprendizagem e no seu ensino. É através de situações e de problemas que um conceito adquire sentido para o aluno.” Vergnaud define um conceito como um conjunto de três subconjuntos, C=(S, I, L):
S: conjunto das situações que dão sentido ao conceito de vetor (a referência);
I: conjunto dos invariantes operatórios, conceitos-em-ato e teoremas-em-ato que intervêm nos esquemas de tratamento das situações (o significado)
L: conjunto das representações lingüísticas e simbólicas que permitem a representação do conceito e de suas propriedades, das situações às quais ele se aplica e dos procedimentos de resolução destas situações. (o significante).
Neste sentido adotamos a teoria dos campos conceituais como quadro teórico para este trabalho. Neste artigo apresentamos primeiramente uma descrição do campo conceitual de vetor, relativamente à classe de Seconde, que se baseou na análise de livros didáticos adotados na França para o ensino de vetores. Em seguida apresentamos dois exemplos de resultados de uma pesquisa realizada com alunos visando modelar suas dificuldades na construção do conceito de vetor. 

I – CAMPO CONCEITUAL DE VETORES
1 – Estudo das Situações 
Segundo Vergnaud (1990, p. 52) “o saber se forma a partir de problemas para resolver, quer dizer de situações para dominar. [...] Por ‘problema’ é preciso entender, no sentido amplo que lhe atribui o psicólogo, toda situação na qual é preciso descobrir relações, desenvolver atividades de exploração, de hipótese e de verificação, para produzir uma solução”. De onde a importância de proceder a um estudo o mais exaustivo possível das situações que podem contribuir para dar sentido a um conceito.
Nesta pesquisa, centra-se atenção sobre o aspecto objeto do conceito de vetor. O objetivo é estudar as dificuldades dos alunos na aprendizagem do conceito de vetor, a partir da utilização de um novo ambiente para o ensino de vetores, em particular para a classe de Seconde. Decidimos restringir o estudo das situações em torno dos tipos de problemas que se deseja que os alunos resolvam nesse nível da escolaridade. Este estudo foi feito com base nos livros didáticos mais usados na França, nos anos de 1994 a 1998, época do desenvolvimento da pesquisa. 
No ensino de vetores em classe de Seconde, podemos distinguir duas grandes categorias de exercícios propostos aos alunos: aquela cujo objetivo é treinar as noções vetoriais vistas em classe e aquela onde a noção de vetor para como uma ferramenta para resolver problemas de geometria. 
Para o estudo das situações, nos interessamos sobretudo na primeira categoria de exercícios centrados na aprendizagem da noção de vetor como objeto. Para a segunda categoria, estudamos o que releva da noção de vetor como objeto, deixando de lado sua função como ferramenta para a resolução do problema proposto Nossa pesquisa se dedicou a esse estudo também porém não é o tema central deste artigo.. 
Assim nossa atenção estava centrada sobre as definições e propriedades que remetem ao conceito de classe de equivalência, isto tanto na parte teórica dos livros didáticos quanto nos exercícios propostos. Está claro nas instruções dos programas oficiais, que a noção de classe de equivalência não faz parte dos objetos de estudo no Secundário explicitamente mas somente implicitamente, e sobretudo através do conceito de igualdade vetorial. Da mesma forma, a introdução da notação vetorial file_0.unknown
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, deixa espaço à um possível discurso do professor relativamente à idéia do vetor como representante de uma classe de equivalência. 
A partir de uma análise de livros didáticos nós mostramos que o ensino de vetores no secundário está intimamente ligado aos registros de representação semiótica que são utilizados na resolução de exercícios. Nesta análise, colocamos em evidência que está ligação está também relacionada às ações que se deseja que os alunos efetuem no momento de resolver os problemas. Pelo fato de os registros de representação semiótica representarem um ponto fundamental sobre o qual se baseia o ensino de vetores no secundário, ao procedermos ao estudo do campo conceitual de vetores foi imprescindível fazer uma adaptação da teoria e, no lugar de utilizar os sistemas de linguagem usamos os registros de representação semiótica. É importante observar que isto não enfraquece a teoria dos campos conceituais, que não fica modificada em sua essência mas sofre uma alteração devido ao fato de estar sendo aplicada em um nível matemático mais elaborado, que trabalha com sistemas de linguagem dentro de outros sistemas de linguagem. Da mesma forma, os invariantes que se deseja que os alunos construam ou que eles são suscetíveis de construir, assumem aqui muitas vezes a aparência de um teorema matemático, também devido ao fato de se ter maior rigor matemático nesse nível da escolaridade do que quando se trabalha por exemplo, com crianças de 8 anos de idade.
Estas considerações feitas e, a partir da análise de livros didáticos realizada, passamos à descrição e análise dos tipos de problemas propostos aos alunos. Para este estudo, as questões principais que guiavam nossos questionamentos eram: quais são os objetivos de ensino (implícitos ou explícitos) ligados ao conceito de vetor em termos de propriedades ou em termos de invariantes? Que ações deverão ser engajadas pelos alunos para resolver os problemas propostos? 
Antes de iniciar o estudo das situações, enunciamos um invariante sobre o qual se baseia todo o estudo sobre vetores no secundário: “Um vetor é definido por direção, sentido e comprimento.” Este invariante não está explicitado nos livros didáticos, mas está de modo subjacente nas definições apresentadas. Desse modo, no estudo a seguir este invariante não aparece explicitamente mas pensamos que ele aparece implicitamente em todas as atividades dos alunos sobre vetores. Enfim, o estudo de situações foi feito em torno de quatro eixos, descritos a seguir.
1.1 - Identificar ou construir vetores iguais.
Identificar vetores iguais significa dizer que em uma configuração dada, é preciso ler as propriedades que permitem concluir a igualdade vetorial. De fato, como foi mostrado na análise de livros didáticos, a maioria dos exercícios resolvidos e propostos nos livros didáticos utilizam vetores para resolver um problema de configuração: os dados são dados no desenho e então deve-se identificar sobre esse desenho vetores iguais. 
Os exercícios que pedem para construir vetores iguais, têm por objetivo familiarizar os alunos com a noção de igualdade e eles aparecem em menor número que os exercícios onde se pede para identificar vetores iguais. Além disso, os exercícios de construção não pedem explicitamente o uso de régua e compasso, o que significa que os alunos podem construir estes vetores “no olho”, sem rigor de construção. Existe uma distinção entre saber identificar dois vetores iguais e saber construir dois vetores iguais. Tomemos o caso em que o aluno deve construir um representante de um vetor dado. Neste caso o aluno deve primeiro conhecer as condições de igualdade de dois vetores, depois ele deve ser capaz de construir dois vetores iguais. Para realizar esta construção corretamente outras competências estarão em jogo, e irão variar de acordo com o ambiente em que se estiver trabalhando. Os exercícios que tratam exclusivamente da igualdade vetorial não pedem em geral para construir um representante de um vetor dado; este tipo de tarefa pode aparecer quando os alunos devem construir a soma de dois vetores.
Passemos então à descrição das situações existentes nos livros didáticos em torno da igualdade vetorial. A análise de livros didáticos realizada, mostrou que esse conceito é tratado em vários momentos, e em diferentes campos do conhecimento matemático. A igualdade vetorial é definida via as propriedades de direção, sentido e comprimento, e consequentemente, via o paralelogramo ou via a translação. 
(i)	via propriedades: direção, sentido e comprimento.
Quando se define a igualdade vetorial a notação file_1.unknown
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 é utilizada, e deseja-se que os alunos construam o seguinte invariante:
·	Dois vetores são iguais se e somente se têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento.
Ter mesma direção significa dizer que as retas (AB) e (CD) são paralelas. Para o conceito de “mesmo sentido”, não há explicação, ficando a cargo do aluno essa compreensão: provavelmente ele deverá associará aqui o conceito de “sentido de percurso” presente explicitamente nos livros didáticos dos anos 40 a 60. Finalmente o comprimento é definido como sendo o comprimento de um segmento, AB=CD.
Estas propriedades são assim apresentadas utilizando-se diferentes registros de representação semiótica: linguagem natural, escrita simbólica geométrica, escrita simbólica vetorial e gráfico. A linguagem natural tem papel fundamental e será também provocadora de dificuldades para os alunos. Na linguagem do cotidiano o termo “sentido” pode ser utilizado para designar uma região. Assim, o aluno é passível de construir o seguinte invariante
·	O sentido de um vetor pode ser determinado independentemente de sua direção. Se os desenhos de dois vetores apontam para uma mesma região, estes vetores têm mesmo sentido.
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Nesse caso, os vetores abaixo podem ser identificados como tendo mesmo sentido:
Ainda na linguagem do cotidiano, observamos que os termos “direção’ e “sentido” são por vezes usados com mesmo significado, o que ocorre até mesmo em dicionários. 
Os livros didáticos que definem a igualdade vetorial através das propriedades de direção, sentido e comprimento fazem a ligação imediata com o paralelogramo, do seguinte modo: se ABDC é um paralelogramo então file_4.unknown
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. Esta passagem entre o geométrico e o vetorial é dada aqui pela tradução de uma propriedade enunciada em linguagem natural para a escrita simbólica vetorial, deduzida a partir de um desenho, pois o desenho acompanha o enunciado. O objetivo de ensino é então levar o aluno a se apropriar do seguinte invariante:
·	ABCD paralelogramo file_5.unknown
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(ii)	via translação.
Após a definição de um vetor, é estabelecida a ligação entre uma translação e um vetor, e o invariante seguinte deve ser construído pelos alunos e utilizado quando necessitam identificar dois vetores iguais em uma configuração construída usando a translação:
·	Se file_6.unknown
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Nesse caso não há mudança de registros, estamos sempre no registro da escrita simbólica vetorial e operamos transformações no interior desse registro, o que é identificado por Duval (1988) como sendo tratamento. Esta definição também é acompanhada de um desenho.
(iii)	Via geometria (sintética)
No estudo das configurações, cada vez que o aluno deve identificar vetores iguais, ele deve identificar a igualdade vetorial sobre uma configuração através das propriedades de direção, sentido e comprimento, que são lidas sobre a figura. Para isso é preciso muitas vezes interpretar propriedades geométricas da figura, que podem ser dadas no enunciado, e então se tratar de uma propriedade que gira em torno da translação, mas que se traduz sempre em termos de propriedades geométricas sobre a configuração dada. Esta leitura de propriedades sobre uma configuração se resume essencialmente em identificar sub-figuras (paralelogramos) em uma configuração dada.
(iv)	Via geometria analítica
Em classe de Troisième Correspondente ao último ano do ensino médio no Brasil., define-se as coordenadas de um vetor e o resultado segundo o qual dois vetores são iguais se e somente se eles têm mesmas coordenadas é enunciado. Neste momento o seguinte invariante deve ser construído pelos alunos:
·	Dois vetores são iguais se e somente se eles têm mesmas coordenadas.
Em classe de Seconde, no capítulo sobre a geometria analítica este resultado é lembrado e deve ser usado para resolver problemas de geometria.
Constamos que existe um jogo provocado entre os diferentes registros de representação semiótica presentes no ensino secundário, que são a escrita simbólica geométrica, a escrita simbólica vetorial e o gráfico. 
1.2 – Efetuar a adição de dois vetores dados.
Na parte teórica dos livros didáticos, a soma de dois vetores se faz usando as duas notações vetoriais: file_8.unknown
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. Para a soma vetorial o aluno pode usar a relação de Chasles (extremidade final de um vetor coincidindo com a origem do outro) ou o paralelogramo (dois vetores com mesma origem), e os dois invariantes seguintes devem ser construídos pelos alunos:
·	ABCD paralelogramo file_10.unknown
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·	A, B, C três pontos quaisquer file_11.unknown
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Este último invariante tem dois usos comuns no ensino secundário: pode-se lê-lo sobre um desenho ou pode-se aplicá-lo de forma puramente algébrica, o que significa que não é preciso fazer um desenho para utilizar esse resultado, o que o torna bastante operacional.
O aluno deve ser capaz de identificar a soma vetorial sobre uma configuração dada para mostrar, por exemplo, que três pontos (desta configuração) estão alinhados. Alguns exercícios de treino de definições e de propriedades enunciadas, pedem a construção de pontos que satisfazem a uma certa relação vetorial, como: A, B e C dados, construir um ponto M, tal que file_12.unknown
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, e neste momento o aluno deve saber utilizar a soma vetorial para efetuar a construção pedida.
Fica nos livros didáticos subentende que o aluno deve saber construir representantes de dois vetores, mas não há um método institucionalizado para realizar esta tarefa. Na coleção Terracher (1989, p. 282), encontramos o que pode ser uma idéia de como traçar o representante de um vetor dado, quando os autores definem representante de um vetor:
“Seja um ponto fixo O do plano. Para todo vetor file_13.unknown
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 existe um único ponto M tal que file_14.unknown
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, M é o quanto vértice do paralelogramo OABM)”.
Porém, nos exercícios, não há questões onde o aluno deve traçar o representante de um vetor dado: trata-se sempre de fazer a soma de vetores já presentes na configuração ou de aplicar a relação de Chasles para simplificar uma escrita algébrica. Assim, esta atividade que não tem sentido no ambiente papel e lápis, muda totalmente se proposta em um ambiente como o Cabri-Géomètre.
1.3 – Efetuar o produto de um vetor por um escalar e vetores colineares
Para definir produto por um escalar parte-se de um vetor file_16.unknown

thumbnail_14.wmf
u


 e de um escalar k, mas uma vez que esta definição é dada, passa-se a trabalhar com um vetor file_17.unknown
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 o que torna este produto operacional, pois trata-se de um vetor geométrico. Os exemplos gráficos de vetores colineares dados nos livros didáticos privilegiam majoritariamente vetores de mesmo sentido, o que pode contribuir com a construção do seguinte invariante:
·	Dois vetores são colineares se e somente se eles têm mesma direção e mesmo sentido.
Os problemas que tratam o produto de um vetor por um escalar são postos com objetivo de treinar os alunos com a nova operação ou de fornecer uma ferramenta para resolver problemas de geometria. No primeiro caso trata-se sobretudo de construir pontos definidos por relações vetoriais e, no segundo caso o produto por um escalar permite definir a colinearidade fornecendo assim uma nova ferramenta para a resolução de problemas sobre alinhamento ou direção de retas. Assim o aluno dever saber utilizar a seguinte relação:
·	A, B, C alinhados file_18.unknown

thumbnail_16.wmf
AC

k

AB

=

Û


.
Nos problemas sobre colinearidade vetorial, a idéia de classe de equivalência aparece quando a definição de vetor diretor de uma reta é dada. De fato, é preciso que o aluno saiba, por exemplo, que um vetor diretor de uma reta será também um vetor diretor de todo um feixe de retas paralelas e que este vetor pode ser traçado em qualquer ponto do plano e não necessariamente sobre a reta. Nos livros didáticos primeiramente se coloca um vetor diretor sobre a reta para depois representá-lo em outro lugar, o que pode levar à construção do seguinte invariante:
·	Se file_19.unknown
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 é um vetor diretor de uma reta d, então file_20.unknown
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 só tem representante sobre essa reta.
1.4 – Determinar as coordenadas de um vetor.
Em geometria analítica, o aluno deve ser capaz de dar as coordenadas de um vetor a partir das coordenadas de seus pontos extremidades, o que implica em distinguir coordenadas de um ponto e coordenadas de um vetor. As coordenadas de um ponto dependem de sua posição no plano, o mesmo não acontece com as coordenadas de um vetor, que podem ser as mesmas apesar de as coordenadas de seus pontos extremidades terem mudado. Com efeito, para mudar as coordenadas de um vetor é preciso mudar sua direção, seu sentido ou seu comprimento. Esta independência das coordenadas de um representante de um vetor com relação à sua posição no plano não faz parte do saber a ser ensinado no ensino secundário. Desse modo, a partir da análise dos livros didáticos e de uma pré-experimentação realizada, elaboramos a hipótese de que os alunos seriam levados a confundir a relação entre comportamento das coordenadas de um ponto e comportamento das coordenadas de um vetor. Essa hipótese se traduz no seguinte invariante:
·	Se um representante de um vetor está situado no primeiro quadrante então ele tem coordenadas positivas; no terceiro quadrante terá coordenadas negativas; no segundo e quarto quadrante, suas coordenadas terão sinais diferentes. Ou seja, as coordenadas de um representante de um vetor dependem de sua posição no plano.
Damos a seguir uma lista de tipos de problemas para os quais utiliza-se coordenadas de um vetor:
(i)	Estudar uma figura em eixo dado;
(ii)	Encontrar a equação de uma reta a partir de um ponto de uma direção;
(iii)	Dar a caracterização vetorial de uma reta;
(iv)	Discutir a posição relativa de duas retas;
Relativamente a este tipo de problema, os invariantes seguintes devem ser construídos pelos alunos:
·	Se file_21.unknown
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·	Se d e d’ são duas retas paralelas e se file_26.unknown
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 colineares eqüivale a xy’-x’y=0;
·	file_30.unknown
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 ortogonais eqüivale a xx’+yy’=0.
(v)	Resolver problemas de geometria tais como: conhecendo as coordenadas de dois pontos A e B, encontrar as coordenadas de dois pontos C e D de tal modo que ABCD seja um quadrado.
A decomposição de um vetor em uma base não é objeto de ensino nesse nível da escolaridade, porém no capítulo sobre geometria analítica e vetores, os seguintes teoremas são enunciados:
Seja file_32.unknown
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 uma base:
·	Para todo ponto M, existe um único par ordenado (x,y) tal que file_33.unknown
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·	Para todo vetor file_34.unknown
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, existe um único para ordenado (x,y) tal que file_35.unknown
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Estes teoremas são enunciados com objetivo de introduzir condições analíticas de colinearidade e ortogonalidade; não há exercícios exigindo a decomposição de um vetor em uma base.
Para completar o estudo de situações, apresentamos as ações exigidas dos alunos que podemos resumir em três categorias:
(a)	reconhecer dois vetores iguais;
Trata-se aqui de identificar sobre uma configuração dois vetores iguais; o desenho permite verificar a direção e o comprimento, e o sentido é escolhido pelo aluno de forma a satisfazer as condições de igualdade vetorial.
(b)	reconhecer, em uma configuração,  as operações definidas;
Isto significa efetuar, ou identificar, sobre uma configuração uma soma vetorial ou um produto por um escalar. Por exemplo, uma configuração é dada e pede-se para mostrar uma relação vetorial ou o alinhamento de três pontos.
(c)	saber utilizar as condições analíticas de paralelismo e ortogonalidade.
Para isto é preciso calcular as coordenadas de um vetor a partir de seus pontos extremidades e aplicar as condições de paralelismo e ortogonalidade sobre as configurações para resolver problemas relativos à equação de uma ou duas retas dadas. 
2 – Os Invariantes 
Listamos a seguir os invariantes (falsos ou não) extraídos ao longo do estudo de situações descrito acima. É importante perceber que mesmo se o invariante é enunciado no livro didático, não significa que o aluno o explicitará ou mesmo se o explicitará tal como foi enunciado. Ou seja, os enunciados abaixo são um modelo elaborado por nós. Para facilitar a leitura, distinguimos os invariantes extraídos dos livros didáticos dos invariantes suscetíveis de serem construídos pelos alunos.
A)	Invariantes extraídos dos livros didáticos.
i)	Dois vetores são iguais se e somente se têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. (verdadeiro)
ii)	ABCD paralelogramo file_36.unknown
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iii)	Se file_37.unknown
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iv)	ABCD paralelogramo file_39.unknown
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v)	A, B, C três pontos quaisquer file_40.unknown
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vi)	A, B, C alinhados file_41.unknown
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vii)	Representante de um vetor: Seja O um ponto fixo do plano. Para todo vetor file_42.unknown
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viii)	Dois vetores são iguais se e somente se têm mesmas coordenadas. (verdadeiro)
ix)	file_44.unknown
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 colineares eqüivale a xy’-x’y=0. (verdadeiro)
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 ortogonais eqüivale a xx’+yy’=0. (verdadeiro)
xi)	Decomposição:
Seja file_48.unknown
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 uma base:
·	Para todo ponto M, existe um único par ordenado (x,y) tal que file_49.unknown
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·	Para todo vetor file_50.unknown
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xii)	Um vetor é definido por direção, sentido e comprimento. (verdadeiro)
xiii)	Se d e d’ são duas retas paralelas e se file_52.unknown
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B)	Invariantes suscetíveis de serem construídos pelos alunos.
xv)	O sentido de um vetor pode ser determinado independentemente de sua direção. Se os desenhos dos dois vetores “apontam” para uma mesma região, então esses vetores têm mesmo sentido. (falso)
xvi)	Dois vetores são colineares se e somente se têm mesmo sentido e mesma direção. (falso)
xvii)	Se file_59.unknown
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 é um vetor diretor de uma reta d, então file_60.unknown
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 só tem representantes sobre essa reta. (falso)
xviii)	Se um representante de um vetor está situado no primeiro quadrante então ele tem coordenadas positivas; no terceiro quadrante terá coordenadas negativas; no segundo e quarto quadrante, suas coordenadas terão sinais diferentes. Ou seja, as coordenadas de um representante de um vetor dependem de sua posição no plano. (falso)
Observemos que os invariantes xiii) e xvii) são incompatíveis, ou ainda que os invariantes xvi) e vi) são compatíveis somente se k for um número positivo, pois nesse caso os vetores terão mesma direção e mesmo sentido. 
Certos invariantes podem assumir a função de estrutura de controle para outros invariantes. Por exemplo, o invariante viii) pode funcionar como estrutura de controle para o invariante xviii). Na análise da seqüência didática realizada com os alunos, procuramos validar essas conjecturas.
Lembremos que se em nossa lista de invariantes um teorema no sentido matemático é enunciado, não esperamos que o aluno o explicite, ao contrário. É o caso do invariante vi) sobre a representação de um vetor: nós pensamos que podemos esperar que o aluno utilize o resultado segundo o qual todo vetor do plano tem um representante partindo da origem, o que corresponde ao invariante vii).
Os invariantes listados acima foram formulados a partir da análise dos tipos de problema a serem resolvidos no papel e lápis. É bastante natural supor que em um outro ambiente, outros invariantes podem aparecer.
3 – O Sistema de Linguagem
Para estudar os sistemas de linguagem utilizamos os registros de representação semiótica presentes no ensino secundário em torno da noção de vetor. Estes diferentes registros foram extraídos da análise de livros didáticos e do estudo de situações.
i)	Registro da escrita simbólica vetorial (RSV), ou linguagem vetorial que contém dois tipos de escrita, file_61.unknown
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, a partir das quais são expressas as operações (soma e produto por escalar) e as relações vetoriais;
ii)	Registro da escrita simbólica geométrica (RSG) – trata-se da linguagem geométrica que não faz uso de símbolos vetoriais. São exemplos desse registro: (AB)//(CD), ou file_63.unknown
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;
iii)	Registro da linguagem natural, ou registro discursivo (RLN);
iv)	Registro gráfico (Rgra) – refere-se a presença de um desenho;
v)	Registro Numérico (Rnum) – utilizado quando se efetuam contas sobre as coordenadas de um vetor, por exemplo, como a condição de ortogonalidade de dois vetores.

II – A REALIZAÇÃO DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA
Esta seqüência foi aplicada com 33 alunos de uma classe de Seconde, e teve uma duração média de dois meses. Nós trabalhamos com o professor sugerindo atividades a serem inseridas (levantadas na análise a priori das situações) e trabalhamos diretamente com os alunos, o que permitiu questioná-los individualmente, e melhor compreender suas dúvidas. A seqüência didática foi elaborada com o auxílio do software Cabri-Géomètre, que permitiu trabalhar aspectos de vetores que são pouco trabalhados no ambiente papel e lápis, o que permitiu evidenciar a presença de alguns invariantes, descritos a seguir.
1 – Confusão entre direção e sentido
A observação da seqüência tal como foi trabalhada pelo professor nos permitiu a verificação da hipótese segundo a qual os alunos confundem direção e sentido: eles pensam que se trata do mesmo conceito ou que um conceito não tem nada a ver com outro. Eles podem assim dizer que dois vetores não têm a mesma direção mas têm mesmo sentido, como pudemos constatar no momento da aplicação da primeira atividade proposta aos alunos.
1) Abrir o arquivo “TD1E1. Na tela aparece um quadrilátero ABCD, um ponto A’ e a imagem de um ponto pela translação de A em A’. Locomover o quadrilátero ABCD. Locomover os pontos A, B, C e D. Locomover o ponto A’. O que podemos constatar? Para diferentes posições dos elementos da tela, comparar a direção, o sentido e o comprimento do vetor file_64.unknown
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 com os dos vetores tendo por origem um vértice do quadrilátero ABCD e por extremidade o vértice correspondente do quadrilátero imagem.
O caráter dinâmico de Cabri-Géomètre permite ao aluno locomover a figura e observar o que se passa, elaborando assim conjecturas. Em seguida à questão “o que podemos constatar?”, as noções de direção e sentido foram colocadas em discussão. Os alunos diziam que ao locomover o quadrilátero, a direção, o sentido, o comprimento, o paralelismo não mudavam. Eles pareciam não saber o que significa exatamente direção e sentido, e o professor decidiu, então, colocar estas noções em discussão. No quadro abaixo, colocamos uma parte da discussão que se seguiu:
Professor: O que é “sentido”?
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Alguns alunos: Se a gente coloca flecha a gente vê!
O professor desenha no quadro negro:
Alguns alunos: Eles têm mesmo sentido!
Professor: E estes aqui?
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(*Silêncio)
O conceito de “sentido” tem relação com um certo “regionamento” do plano: trata-se de “algo voltado para cima, ou para a direita ou para a esquerda”. Considerando o que se passou em classe, podemos mesmo dizer que este regionamento é sobretudo marcado pela “direita” ou pela “esquerda”. Isto nos permite confirmar a presença do invariante falso xv de nossa lista. Em vários outros momentos a discussão sobre direção e sentido apareceu novamente, porém ao final da seqüência didática ainda havia alunos para os quais estes conceitos continuavam confusos. 
2 – Distinção entre coordenadas de um ponto e coordenadas de um vetor
Esta distinção foi trabalhada uma primeira vez com a seguinte atividade realizada com o Cabri-Géomètre.
a)	Prever o que acontece com as coordenadas do vetor file_69.unknown
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 quando o deslocamos com a ajuda do “ponteiro”. Escreva suas previsões no caderno, em seguida valide seu resultados usando o Cabri-Géomètre. 
b)	Prever o que acontece com as coordenadas do vetor file_70.unknown
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 quando o deslocamos com a ajuda do “giro”. Escreva suas previsões no caderno, em seguida valide seu resultados usando o Cabri-Géomètre.
A maioria absoluta dos alunos disse que as coordenadas mudariam ao se deslocar o vetor, evidenciando a presença do invariante xiii. Após uma discussão, foi proposta a atividade abaixo:
a)	No caderno, fixar um eixo de coordenadas de origem O.; desenhar um vetor de coordenadas positivas e um vetor de coordenadas negativas. Validar sua conjectura usando o software. 
b)	Determinar em que caso o vetor file_71.unknown
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 tem coordenadas positivas, ou negativas, ou de sinais contrários.
Aproximadamente ¼ dos alunos forneceu um vetor de coordenadas positivas no primeiro quadrante e um vetor de coordenadas negativas no terceiro quadrante. Em alguns casos trata-se de um representante do mesmo vetor que era simplesmente desenhado em outro quadrante. Outras vezes desenhavam vetores diferentes porém sem que as respostas estivessem corretas. Ao verificarem com o software que sua resposta estava incorreta, alguns alunos tentavam arrumar a resposta de forma a torná-la verdadeira. Vejamos o exemplo de um aluno que forneceu inicialmente a seguinte resposta:
O vetor file_72.unknown
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 tem coordenadas positivas quando está no primeiro quadrante.
O vetor file_73.unknown
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 tem coordenadas negativas quando está no terceiro quadrante.
O vetor file_74.unknown
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 tem coordenadas contrárias no segundo e quarto quadrantes.
Após verificar que sua conjectura não estava correta, este aluno corrigiu a resposta que passou a ser a seguinte:
O vetor file_75.unknown
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 tem coordenadas positivas quando está no primeiro quadrante/ quando o ponto A é menor que o ponto B.
O vetor file_76.unknown
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 tem coordenadas negativas quando está no terceiro quadrante/ quando o ponto A é maior que o ponto B.
O vetor file_77.unknown
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 tem coordenadas contrárias no segundo e quarto quadrantes/ mas é preciso ter atenção com o sentido do vetor.
Assim para este aluno, as coordenadas de um vetor estão relacionadas com sua posição no plano, mas é preciso algo mais para que sua resposta seja verdadeira. 

III – CONCLUSÃO
A teoria dos campos conceituais se mostra efetivamente uma ferramenta eficaz para o estudo das dificuldades dos alunos. Em nossa pesquisa pudemos modelar alguns invariantes construídos pelos alunos, que, mesmo após um trabalho diferenciado em um ambiente constituído de um software que privilegiou trabalhar estes invariantes, eles continuam arraigados nos alunos. Ou seja, a desestabilização destes falsos invariantes só ocorreu localmente, pois a cada reinvestida percebia-se a manifestação de uma concepção ligada a esses invariantes. Assim, por exemplo, o fato de que podemos desenhar um representante de um vetor em qualquer lugar no plano foi discutido em vários momentos com os alunos, porém na entrevista realizada com eles ao final da experimentação foi proposta uma atividade onde eles seriam obrigados a fazer uso dessa concepção. Nenhum aluno respondeu espontaneamente o problema proposto. 
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