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Nosso trabalho teve como principal objetivo investigar, com base no Modelo dos Campos
Semânticos (MCS) (LINS, 1999; 2001; 2004; 2008; 2012), significados produzidos por alunos
do Ensino Médio para Matemática e para a aula de Matemática. Como disparadoras das
falas desses alunos sobre esses objetos, optamos pela realização de entrevistas semiestruturadas
junto a alunos do Ensino Médio de uma escola pública. Da análise dos conteúdos dessas
entrevistas, identificamos significados distintos produzidos para matemática e compreendemos
que o trabalho voltado à escuta desses alunos pode consistir em uma importante ferramenta
para guiar práticas educativas que promovam a interação em sala de aula, criando assim outras
circunstâncias e oportunidades para o ensino e para a aprendizagem da matemática nesta etapa
de escolarização.
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Matemática. 2012. 160 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) − Instituto de Ge-
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ensino aprendizagem da matemática nas séries iniciais. Rondônia: Faculdade de Pimenta
Bueno − Revista Saberes. 2016. Dispońıvel em:
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O presente trabalho consiste na apresentação de tópicos da Teoria de Semigrupos. A teoria
de Semigrupos, historicamente, teve seu grande avanço a partir de 1948 com a demonstração
do famoso Teorema de Hille-Yosida. Mais recentemente, essa teoria tem sido usada na litera-
tura para o estudo do comportamento assintótico de sistemas dissipativos, bem como para a
demonstração da boa colocação de problemas de valor inicial e de contorno. A teoria de Semi-
grupos nos fornece um método que atende muito bem este tipo de problema e por este motivo
é um método cada vez mais aceito na comunidade cient́ıfica para mostrar a boa colocação
dos modelos matemáticos definidos por EDP’s e para analisar o comportamento assintótico de
sistemas dinâmicos. No caso do presente trabalho, à Equação da Onda..
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