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Palavras do autor

Caro aluno, 

Seja bem-vindo ao curso de Metodologia do Ensino da 
Matemática. Nele trabalharemos conteúdos que permitirão a 
construção de uma sólida base teórica, para fundamentar sua 
prática docente, permitindo não somente a constituição da área de 
conhecimento que aborda as relações de ensino/aprendizagem, 
mas também as habilidades e competências necessárias para atuar 
de forma ética e socialmente responsável. 

É muito importante estudar todas as seções, fazer as atividades e 
refletir sobre as situações-problemas. As unidades de ensino propiciam 
as bases teóricas sob as quais se assentam as metodologias de ensino 
voltadas para uma aprendizagem significativa.

Na Unidade 1, o tema será a Educação Matemática. Nela 
trabalharemos com a natureza da Matemática, seu objeto de estudo 
e sua área do conhecimento. A seguir, na Unidade 2, abordaremos 
o ensino do cálculo, estudando um pouco da sua história no século 
XX e XXI e seu ensino na educação básica, assim como os limites, as 
possibilidades, os recursos e as tendências. Na Unidade 3, abordaremos 
a álgebra, sua história nos séculos XX e XXI e o ensino na educação 
básica, também elencando os limites, as possibilidades, os recursos 
e as tendências. Para encerrar, a Unidade 4 refere-se aos mesmos 
tópicos anteriores, porém seu tópico específico é a geometria. 

A disciplina de Metodologia da Educação formará a base teórica 
que contribuirá fundamentalmente para sua formação docente. 
Portanto, aproveite todas as reflexões e seja muito bem-vindo. 
Bons estudos. 





Unidade 1

Introdução à educação 
matemática

Caro aluno, 

Esta unidade de ensino será dedicada à Introdução à educação 
matemática.

Os conteúdos abordados contribuirão fundamentalmente 
para sua formação docente, pois despertarão reflexões 
sobre situações de ensino e de aprendizagem, buscando 
fundamentos teóricos, discutidos no tópico "Não pode faltar'.

Discutiremos sobre a educação matemática e a natureza 
dessa Ciência, bem como seu conhecimento e seu objeto de 
estudo, contextualizando como seu escopo teórico ocorre no 
país, trabalhando suas diretrizes e orientações. 

O nosso contexto de aprendizagem está fundamentado 
em sua atuação como professor de Matemática, em sala de 
aula, assim como nas situações-problemas, para tornar sua 
aprendizagem mais significativa.

O objetivo é mostrar que os conteúdos teóricos desta 
disciplina em muito contribuem para a prática do professor, 
seja ao elaborar um plano de aula ou até mesmo em situações 
inesperadas. 

Seja bem-vindo e bons estudos.

Convite ao estudo
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Seção 1.1

A educação matemática

Diálogo aberto 

 Todo professor de Matemática depende da linguagem matemática 
em suas aulas. Como muitos conceitos são abstratos, há uma certa 
dificuldade, o que pode gerar desinteresse por parte dos estudantes 
por esse campo do conhecimento.

É consenso na comunidade de professores e educadores que 
a aprendizagem significativa é aquela que aproxima o conteúdo do 
mundo real do estudante, utilizando exemplos do dia a dia, objetos 
palpáveis e visíveis para que eles possam, por exemplo, calcular áreas 
e volumes.

Com isso, o aluno vê sentido naquilo que estuda e desenvolve 
seu interesse. Nessa perspectiva, reflita sobre um questionamento em 
geometria plana. Pense que seus futuros alunos alegam não entender 
o que é um ponto, uma reta e um plano, já que não podem tocá-los 
nem os ver.

Você diria que ponto, reta e plano são objetos matemáticos?

Muito além da explicação que você fará ao estudante, você 
mesmo concorda que sejam objetos matemáticos?

A seguir discorreremos sobre a natureza da matemática. Enquanto 
isso, reflita sobre as questões colocadas para, posteriormente, retomar 
essas perguntas e conversar a respeito delas. 

Não pode faltar

 A natureza da Matemática, seus objetos e seu conhecimento

Nesta etapa do estudo refletiremos sobre a natureza e 
a concepção do que é a Matemática, sobre a instituição da 
Matemática como Ciência, sobre seu objeto de estudo e sobre 
seus conhecimentos. 
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Falar sobre o ensino da Matemática de qualidade gera 
muitas discussões: sabemos que uma aula de qualidade em um 
determinado contexto pode não ter a mesma classificação em 
outro. Isso acontece por causa das diferentes conjunturas sociais, 
políticas e culturais da situação na qual ela se insere. 

Ao pensar sobre o que é um ensino de Matemática de 
qualidade, muitos pesquisadores, filósofos e educadores afirmam 
que a concepção do que é, afinal, Matemática influencia, de modo 
profundo, o processo de ensino e de aprendizagem significativa 
dessa disciplina. 

Ao pretender fazer-se um cômputo geral da Matemática 
que revele os seus factores essenciais e explique como 
é que os seres humanos são capazes de a fazer, torna-
se difícil organizar os diversos aspectos num todo 
coerente. De facto, a simples pergunta “afinal o que é 
a Matemática” tem sido, ao longo dos tempos, objecto 
de diversas tentativas de resposta. E os problemas 
acentuam-se quando se pretende identificar os objectos 
das suas teorias. A Matemática é o conhecimento de 
quê? Esta questão filosófica, apesar de ser tão antiga 
quanto esta ciência, tem gerado, desde sempre, 
inúmeras controvérsias. (PONTE et al., 1997, p. 1)

Um agravante associado à definição do que é a Matemática é a 
questão temporal, haja vista que a componente curricular sofreu (e 
sofre) evoluções e reestruturações ao longo do tempo. Dessa forma, 
torna-se um desafio o consenso a respeito da sua natureza. De modo 
geral, a Matemática, é considerada uma linguagem, um instrumento 
e uma atividade. 

A epistemologia da Matemática e sua filosofia procuram responder 
às origens históricas e contextuais dessa Ciência, bem como sua 
existência e suas justificativas. A necessidade de justificá-la como 
Ciência iniciou a sistematização do conhecimento que, atualmente, 
denominamos Matemática. 

Para que seja possível validar o conhecimento produzido pela 
humanidade, é necessário legitimar os fundamentos que o sustentam 
como tal. Fundamento, segundo o dicionário Houaiss, é um “[...] 
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conjunto de princípios a partir dos quais se pode fundar ou deduzir 
um sistema, um agrupamento de conhecimentos; base sólida que 
legitima ou autoriza algo.” (HOUAISS, 2001, s/p)

Apesar de bastante fragmentadas, há evidências de civilizações 
antigas com a necessidade de registrar enumerados de coisas, assim 
como áreas, volumes, pesos, ângulos e operações com adição e 
subtração. Após o século V, com os gregos, surgiram as primeiras 
demonstrações e mensurações precisas de grandezas, medidas, 
quantidades e posição. 

Assim,

a busca de fundamentos para estruturar a Matemática 
com o rigor de uma Ciência iniciou-se com os gregos, 
mais especificamente com Platão, que tinha os objetos 
matemáticos como ideais e concebia que estes eram 
acessíveis à mente humana apenas pelo conhecimento. 
Para ele, os objetos matemáticos eram repletos de 
perfeição e verdade. O homem deveria esforçar-se para 
conhecê-los e, conhecendo-os, evoluir. (MONDINI, 
2009, p. 21)

Já para Aristóteles, é o homem quem constrói a Matemática e 
não apenas seu descobridor. Ele acreditava que a Matemática existia 
independentemente do ser humano, mas que era acessível por meio 
dos conhecimentos e dos sentidos. Assim, podemos abrir espaço 
para uma discussão: afinal, a Matemática foi criada ou descoberta? 
Embora possa parecer um raciocínio trivial, quando se pensa, por 
exemplo, que o Universo já seguia as leis de Isaac Newton quando ele 
as enunciou, as discussões em torno destas leis ganham vida, ou seja, 
poderíamos transpor a discussão para esta situação: Newton criou as 
leis ou as descobriu? Silva (2007, p. 58) diz que “Platão era o filósofo 
cabeça nas nuvens e Aristóteles o filósofo pé no chão”. 

Após esta reflexão, faz-se necessário questionar: mas o que a 
Matemática estuda? A resposta para esta pergunta tem duas vertentes: 
uma é a imaterialidade dos objetos matemáticos e a outra a relação 
destes com o sujeito que procura entendê-los e conhecê-los. 
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Há uma discussão a respeito dos objetos matemáticos serem ou 
não independentes de quem os estuda. A resposta para isso sempre 
girou em torno de duas concepções filosóficas (matemáticas) 
denominadas realismo e idealismo. 

O idealismo, enquanto perspectiva filosófica insiste 
que toda a realidade matemática é condicionada pelas 
construções dos matemáticos que inventam essa 
realidade. Neste âmbito, os objectos matemáticos são 
livres invenções do espírito humano, que não existem 
autonomamente e que possuem, apenas, as propriedades 
que o pensamento puder determinar.
O realismo supõe a realidade de um universo matemático 
autónomo. Os objectos têm propriedades próprias 
que existem independentemente do sujeito. O homem 
não inventa esta realidade objectiva que lhe é exterior. 
Limita-se a descobri-la. (PONTE et al., 1997, p. 10)

se se procurar a natureza dos objectos matemáticos 
na realidade experimental, poderá compreender-
se que uma vez daí extraídos, através de uma série de 
abstracções cada vez mais requintadas, continuem 
a estar de acordo com essa realidade. Mas, já não se 
compreenderá tão bem que eles a excedam e que possam 
obter-se construções dedutivas, bem mais rigorosas do 
que as observações e sem nenhuma comparação com 
elas, quanto ao processo de demonstração. Por outro 

Reflita

Chegamos ao questionamento: no exercício da docência, devemos 
nos ater ao idealismo ou ao realismo? Qual é o mais adequado ou 
poderíamos dizer correto? 

A resposta é que não existe uma concepção correta. O que geralmente 
acontece é que o professor se atém mais a um ou a outro. Na verdade, é 
a situação contextual que determinará a corrente filosófica.

No que concerne a existência ou não de um objeto matemático, 
alguns fatores ficam claros e outros permanecem obscuros. Assim,
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lado, se se considerar a actividade do sujeito, pode 
entender-se o rigor dos desenvolvimentos dedutivos e 
sua fecundidade, mas coloca-se o problema do acordo 
com o real, sobretudo o da antecipação de resultados. 
Não se entende, nomeadamente, como é que apenas 
através de desenvolvimentos matemáticos, se podem 
obter resultados importantes para a compreensão do 
mundo físico, que se vêm a revelar úteis, por vezes 
muitos anos mais tarde. (PONTE et al.,1997, p. 11)

Assimile

O ensino clássico da Matemática assenta numa epistemologia e 
numa ontologia platonistas: as ideias matemáticas têm em si mesmas 
uma realidade. Nesta concepção, uma vez desvendada, a verdade 
matemática é dada a quem a sabe ver, a quem tem poder de abstracção 
suficiente. O papel do professor de Matemática consiste em levar o aluno 
a partilhar dessa visão a que ele próprio já teve acesso, a virar o espírito 
do estudante — “o olhar da alma” como dizia Platão — em direcção ao 
mundo matemático [...] São diversas as consequências pedagógicas da 
epistemologia e ontologia subjacentes à aprendizagem tradicional da 
Matemática. O matemático desvenda as verdades e o ensino deve virar o 
olhar da alma, do aluno para estas verdades. Desde logo, o que o docente 
retém da actividade do matemático, não é esta actividade, que a maior 
parte das vezes ignora ou sobre a qual passa em silêncio, mas  seus 
resultados, seu teoremas, suas definições, suas demonstrações e seus 
axiomas. Além disso, o professor é conduzido a sobrevalorizar a forma 
pela qual estes resultados são apresentados. Se pensar na actividade do 
matemático, esta sobrevalorização da forma é paradoxal: não é a forma 
que dá sentido aos resultados, uma vez que ela é apenas determinada 
a posteriori, quando os resultados foram adquiridos por outras vias 
bastante caóticas [...] Esta ruptura entre a actividade matemática e seus 
resultados, entre os problemas e os conceitos, origina um insucesso 
escolar importante, particularmente em alunos de famílias populares 
que, no seu meio, não estão habituados a manipular uma linguagem 
explícita, formalizada e codificada. (BKOUCHER, R.; CHARLOT, B.; 
ROUCHE, N., 1991 apud PONTE, 1997, p. 19)

De qualquer forma que se tente entender o objeto de estudo da 
Matemática, não se furtam as dificuldades. Mas, outras duas vertentes 
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que ajudam a racionalizar a respeito dos objetos matemáticos são: 
o racionalismo e o empirismo, abrindo espaço, assim, para a razão 
e a experiência.

Os racionalistas [...] viam, tal como Platão, a razão como 
um traço inerente à mente humana, através do qual as 
verdades podiam ser conhecidas independentemente 
da observação. A razão era a faculdade que permitia 
ao homem conhecer o Bem e o Divino e, para os 
racionalistas, esta faculdade era mais facilmente visível 
na Matemática. Afinal, esta ciência, diziam, partia 
de verdades auto evidentes, os axiomas, e, através 
de raciocínios estabelecidos pela razão, conseguia 
descobrir e chegar a conclusões não evidentes, e por 
vezes, inesperadas. Assim, a existência da Matemática 
constituía, para os racionalistas, o melhor argumento 
para confirmar a sua visão sobre o mundo. (PONTE et al., 
1997, p. 17)

Porém, o racionalismo sofreu, mais tarde, críticas do empirismo 
que “[...] com base no método experimental afirmava que todo 
o conhecimento tinha por base a observação. O conhecimento 
matemático era, porém, a exceção que confirmava esta regra.” 
(PONTE, 1997, p. 18)

Assimile

Os racionalistas atribuem grande valor à matemática como instrumento 
de compreensão da realidade, por se tratar de um bom exemplo de 
conhecimento assentado integralmente na razão (daí o nome de 
racionalismo). A mente humana é, no racionalismo, o único instrumento 
capaz de chegar à verdade. O filósofo e matemático René Descartes 
(1596 -1650) é um dos grandes pensadores racionalistas e recomendava: 
"nunca devemos nos deixar persuadir senão pela evidência da razão." Os 
racionalistas consideram a experiência sensorial uma fonte de erros e 
confusões na complexa realidade do mundo.

Contrapondo-se às teses dos racionalistas, os filósofos empiristas 
defendem que todas as ideias humanas são provenientes dos sentidos 
(visão, audição, tato, paladar e olfato), o que significa que têm origem 
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na experiência. A denominação empirismo vem do grego empeiria, 
que significa experiência. O filósofo John Locke (1632 - 1704) afirmava 
que "não há nada no intelecto humano que não tenha existido antes 
na experiência". O empirismo discordava da tese racionalista de que 
as ideias eram inatas e defendiam que a mente humana é, em seu 
nascimento, um papel em branco sem qualquer ideia. Para os empiristas, 
é a experiência que imprime as ideias no intelecto humano. (Disponível 
em: <http://efisica.if.usp.br/mecanica/curioso/historia/filosofia/>. 
Acesso em: 21 jan. 2017).

Ainda nessa vertente filosófica temos a distinção de Immanuel Kant 
(Königsberg, Prússia, 1724 – 1804) para o conhecimento matemático 
em a priori e a posteriori: 

O conhecimento a priori é o conhecimento universal, 
necessário e intemporal, que se fundamenta na razão 
e é independente da experiência. Pelo contrário, o 
conhecimento a posteriori, ou empírico, consiste em 
proposições fundamentadas na experiência, isto é, nas 
observações do mundo físico. (PONTE, 1997, p. 18)

O problema nesta concepção é justificar como pode existir um 
conhecimento a priori. Para defender esse argumento, Kant recorre 
ao que chama de intuição, fundamentada em noções de tempo e 
espaço que o ser humano tem e que o torna capaz de organizar e 
compreender as experiências.

Essa visão de Kant manteve a matemática como uma ciência 
especial e incontestável até o século XX, quando se iniciam as 
discussões sobre sua infalibilidade. Tais discussões perduram 
até os dias atuais, pois não é possível assegurar a certeza de um 
conhecimento matemático.

A partir de então, aconteceu o que foi chamado de crise dos 
fundamentos, resultando nos problemas das relações entre o mito 
de Euclides (Euclides de Alexandria, 300 AC) é considerado o pai 
da Geometria, que durante séculos foi visto como o portador de 
verdades claras e indubitáveis a respeito do Universo, e as práticas 
matemáticas reais.
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Exemplificando

A crise dos fundamentos surgiu na escola Pitagórica. Entre os seguidores 
de Pitágoras, houve um que demonstrou que a diagonal de um 
quadrado de lado medindo uma unidade seria igual à raiz quadrada de 
dois, o que era, na época, algo impossível, pois se acreditava apenas nos 
números naturais e alguns fracionários obtidos como a correlação entre 
grandezas geométricas.

Para estudar os fundamentos apareceram três escolas: o 
logicismo, o intuicionimo e o formalismo. A tese do logicismo é de 
que a matemática é de um ramo da lógica. Assim, a lógica, ao invés 
de apenas um instrumento da matemática, passa a ser considerada 
geradora da própria matemática. O logicismo tem suas referências, 
como ciência, datadas de 1666, com Leibniz (Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Hanôver, Alemanha 1646 - 1716). No entanto, sua efetiva 
redução de conceitos matemáticos a conceitos lógicos ocorreu 
no início de 1884 com o filósofo, matemático e lógico alemão 
Frege (Friedrich Ludwig Gottlob Frege 1848 – 1925) continuando 
com Dedekind (Julius Wilhelm Richard Dedekind 1831 – 1916); a 
enunciação de teoremas por meio de um simbolismo lógico foi feita 
por Peano (Giuseppe Peano 1858 – 1932). Esses três estudiosos foram 
os precursores do logicismo.

Pesquise mais

Leia o Paradoxo de Russel e a barba do barbeiro, com o objetivo de 
exemplificar que mesmo a Matemática sendo considerada uma Ciência 
exata, ainda há paradoxos não solucionados. Disponível em: <https://
viniciusprofmat.files.wordpress.com/2016/12/local-2008-paradoxo-de-
russel.pdf> . Acesso em: 21 jan. 2017.

A divulgação de novos e velhos resultados da matemática é sempre de 
grande importância para que alunos, professores e curiosos conheçam, 
transmitam e pensem a respeito das grandes descobertas feitas na 
área. Uma boa compreensão das grandes descobertas científicas pode 
fazer que novos interessados apareçam e que velhos interessados se 
inspirem para conduzir o futuro das descobertas de maneira criativa e 
elegante. O objetivo deste trabalho é divulgar um importante resultado 
da Teoria dos Conjuntos, descoberto pelo matemático Bertrand Russel 
em 1902, conhecido como Paradoxo de Russel. Este resultado é bem 
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conhecido entre matemáticos e entre todos aqueles que estudaram 
esta teoria algum dia. O paradoxo diz que na Teoria dos Conjuntos de 
Cantor, o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmo 
como elemento não poderia existir, pois sua existência levaria a uma 
contradição. Para demonstrar este resultado, Russel usou o seguinte 
argumento: seja Z conjunto de todos os conjuntos que não contém a 
si mesmo como elemento. Se Z não pertence a Z, então, Z pertence 
a Z (pela definição de Z), o que é contraditório. Se Z não pertence a Z, 
então, Z não pertence a Z (também pela definição de Z), o que também 
é uma contradição. Logo, o conceito de conjunto de todos os conjuntos 
que não contém a si mesmo implica em uma contradição. Embora à 
primeira vista a demonstração pareça um pouco confusa, uma análise 
cuidadosa é suficiente para mostrar que o resultado é válido. Um 
problema bem conhecido que pode ajudar o leitor a entender melhor 
o Paradoxo de Russel é o seguinte: em uma cidade existe um barbeiro 
que só faz a barba dos homens que não barbeiam a si próprios. Mas, 
então, quem faz a barba do barbeiro? Em qualquer caso, sempre haverá 
alguma contradição. O leitor pode verificar isto refletindo um pouco. 
(Surpreendentemente, um computador habilitado com inteligência 
artificial deu uma resposta inesperada: “O barbeiro pode ser mulher”). 
A divulgação das grandes descobertas é importante, pois instiga a 
discussão entre aqueles que apreciam esta ciência e possibilita o 
surgimento de problemas interessantes como o do barbeiro, bem como 
novas abordagens dos resultados em matemática, facilitando, assim, 
o entendimento e a apreciação de grandes descobertas matemáticas. 
(Disponível em: <https://viniciusprofmat.files.wordpress.com/2016/12/
local-2008-paradoxo-de-russel.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017).

Para dar conta do logiscimo, Russel e Whitehead criaram a obra 
Principia Mathematica, “[...] publicada em 1910, que pode considerar-
se uma teoria formal de conjuntos” (PONTE, 1997, p. 19). Porém, 
alguns dos axiomas não eram proposições lógicas no sentido do 
logicismo, assim, apesar de sua importância, essa escola falhou.

Em seguida, veio a escola intuicionista que pretendia sistematizar 
a Matemática partindo sempre da intuição. Essa escola foi base 
para o desenvolvimento da lógica matemática moderna. 

A base intuitiva eram os números naturais. A elaboração de 
qualquer outro objeto matemático deveria ser feito por processos 
construtivos a partir dessa base. 
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Com esta escola sobressai a ideia de que a matemática 
é uma ciência que tem a sua origem no espírito e aí 
se exerce: a matemática não possui existência fora 
do espírito humano. As palavras e relações verbais 
constituem uma estrutura “imperfeita” para comunicar 
as ideias matemáticas que são criadas pela atividade do 
espírito. (PONTE et al., 1997, p. 17)

Com o formalismo a Matemática torna-se um sistema 
formal que partindo dos axiomas e dos termos iniciais, 
se desenvolve numa cadeia ordenada de fórmulas, 
mediadas por teoremas, sem nunca sair de si mesma. 
Torna-se nem mais nem menos, do que “um jogo 
linguístico” fundado exclusivamente nas próprias regras 
do jogo, como acontece, por exemplo, com o jogo do 
xadrez. Neste contexto, fazer Matemática consiste em 
manipular símbolos sem significado de acordo com 
regras sintácticas explícitas. (PONTE et al., 1997, p. 19)

Os intuicionistas, a fim de defender seus princípios, abandoraram 
muitos dos teoremos da Matemática clássica, por isso, esta escola 
também não logrou sucesso na tarefa de encontrar fundamentos 
sólidos para a Matemática. 

A terceira escola foi a do Formalismo, que defendia que a 
Matemática é o estudo dos sistemas simbólicos formais.  

Em 1930, o Formalismo também acabou malsucedido quando 
Gödel (PONTE, 1997) confirmou que era impossível demonstrar a 
consistência dos axiomas da aritmética dentro de um sistema que 
a incluísse. 

A importância em estudar as correntes filosóficas não está em 
memorizá-las, mas sim, a partir de seus pressupostos elaborar 
reformular e entender a Matemática e a docência. A filosofia e 
a epistemologia da matemática são fundamentais para construir 
nossa própria maneira de ensiná-la, pois conforme a classificamos 
e a entendemos, há reflexos em nossa prática docente.
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A questão do que significa fazer Matemática tem, 
contudo, diversas respostas consoantes a perspectiva 
epistemológica que se adopta sobre esta ciência. E assim 
sendo, as controvérsias acerca do ensino da Matemática 
dificilmente poderão ser resolvidas sem se reflectir sobre 
a natureza da Matemática e dos processos de produção 
do saber matemático. Daí a grande importância da 
temática deste capítulo para o professor de Matemática. 
(PONTE et al., 1997, p. 27)

Devemos enfatizar que o professor de Matemática necessita 
conhecer a história e os fundamentos desta Ciência, sendo ela a 
base da engenharia e da informática, que nunca estiveram tão em 
alta no mercado de trabalho como nos dias atuais. Muitos alunos 
preocupam-se com “o que vão ser quando crescerem”, o que faz 
que a matemática necessite ser entendida na sua totalidade.

Sem medo de errar

A partir do que estudamos, retornemos às nossas questões da 
situação-problema: O professor poderá dizer que ponto, reta e 
plano são objetos matemáticos?

A seguir, apresentamos algumas questões com a finalidade 
de promover uma reflexão a respeito de uma situação que pode 
acontecer em sala de aula. Tal situação tem relação com os 
conteúdos que estudamos.

Muito além da explicação que fará ao estudante, você mesmo 
concorda que sejam objetos matemáticos?

Foi possível chegar a uma resposta? Como você, professor de 
Matemática, reagiria diante de tal problema?

Vimos, com a visão platonista da Matemática (Idealismo), que 
ela existe no mundo das ideias e é perfeita. Nesse sentido, ela 
existe independentemente do ser humano. Ao contrário dessa 
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concepção, temos o Realismo que considera o homem não um 
descobridor da Matemática, mas sim seu construtor.

Enquanto professores, devemos trabalhar objetos abstratos 
em nossa aula, aqueles que existem apenas na imaginação ou no 
“mundo das ideias”.

Assim, é possível falar de ponto, reta e plano como objetos 
matemáticos, pois os alunos associam essas figuras a desenhos. 
Devemos reforçar que a Matemática não necessita de desenhos para 
ser entendida, pois devemos conhecer as definições. E para trabalhar 
em sala de aula, podemos recorrer a diversos recursos didáticos, 
como quadro negro, computadores, livros e outros, que poderiam 
ser úteis para promover a visualização dos objetos matemáticos. 

Avançando na prática 

O número π (Pi) existe no dia a dia?

Descrição da situação-problema

Diante da discussão apresentada nesta seção, podemos levar 
esses conceitos para uma outra situação muito frequente nas aulas 
de Matemática.

Ela envolve resoluções de exercícios a respeito do número π (Pi), 
que, como sabemos,  é um número irracional.

Muitas vezes, o  π é utilizado sem que se mencione sua definição 
e sem esclarecer que, ao substituirmos o símbolo pelo valor de 3,14 
(que é o mais frequentemente usado), estamos, na verdade, fazendo 
uma aproximação e não usando seu valor real, que contém mais de 
um milhão de casas decimais.

Isso leva os estudantes a pensarem no π como um objeto 
matemático que não existe no mundo real.

O que você, professor de Matemática, sugere para trabalhar essa 
questão?   
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Resolução da situação-problema

Podemos mostrar ao estudante que o número π está presente 
em várias circunstâncias em seu dia a dia. Isso lhe atribui mais 
sentido, tornando a aprendizagem mais significativa.

Um modo de explicar seria pegar um objeto que tenha uma 
circunferência, como uma moeda. Depois, medir, com o auxílio de 
uma fita métrica, o valor de seu diâmetro, mostrando, então, que a 
resposta sempre é igual ao valor do número π.

Pode-se, também, utilizar mais objetos que contenham 
circunferência, para demonstrar que o valor sempre se repete. 

Faça valer a pena

1. Na tentativa de entender a natureza da Matemática e seu objetivo de 
estudo, instituíram-se muitas correntes filosóficas. Platão acreditava que 
a Matemática era perfeita, imutável e existia independentemente da vida 
humana, ou seja, para ele, ela existe fora do tempo e do espaço e nunca 
desaparecerá. Nessa concepção fazer Matemática seria apenas descobri-la 
e descrevê-la.

Assinale a alternativa que nomeia a corrente filosófica que representa a 
concepção que Platão tinha a respeito da natureza da Matemática.

a) Racionalismo.

b) Idealismo.

c) Realismo.

d) Empirismo.

e) Logicismo.

2. Existe uma discussão a respeito dos objetos matemáticos serem ou não 
independentes de quem os estuda e a resposta para o questionamento 
sempre girou em torno das concepções filosóficas (matemáticas). Uma 
destas é chamada de Racionalismo.

Marque a alternativa que se refere à concepção filosófica denominada 
Racionalismo.

a) O Racionalismo é a crença de que a Matemática não existe sem o ser 
humano, sendo este apenas um criador e construtor de seus objetos e 
conhecimentos. 
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b) Para os racionalistas, a razão era um traço inerente à mente humana, 
através do qual as verdades podiam ser conhecidas independentemente da 
observação.

c) O Racionalismo afirma que todo o conhecimento tem por base a 
observação. 

d) O Racionalismo vê a atividade de fazer Matemática como uma construção 
de objetos preexistente, podendo, assim, reconstrui-los.  

e) Para os racionalistas, o ser humano nunca será capaz de conhecer 
completamente a Matemática, por ser uma Ciência infalível. 

3. Duas das áreas do conhecimento que  estudam e se referem à natureza da 
Matemática são a epistemologia da Matemática e a filosofia da Matemática, 
que estão inseridas na área da Didática da Matemática.

Segundo a epistemologia e a filosofia da Matemática, como um professor 
deve trabalhar a Matemática com seus estudantes?

a) Apresentando-a aos estudantes como uma Ciência indubitável e acabada, 
pois não há mais nada que ser descoberto nem construído na Matemática.

b) Preparando as aulas sempre de forma a construir um conhecimento 
Matemático novo, pois com o avanço rápido da tecnologia, nos dias atuais, 
o que sabemos da Matemática já está ultrapassado.

c) Fundamentando-se apenas em uma concepção filosófica para não correr 
o risco de confundir os estudantes quanto ao conhecimento matemático. 

d) Buscando fundamento nas concepções epistêmicas e filosóficas para 
refletir sobre o conhecimento matemático e a docência. 

e) Usando em cada aula uma concepção filosófica diferente, para verificar 
com qual delas o aluno tem mais facilidade de entender o conhecimento 
matemático.
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Seção 1.2

Educação matemática no Brasil

Diálogo aberto 

 A Matemática é tomada como disciplina difícil e excludente, 
pertencente aos poucos que são capazes de compreendê-la e utilizá-
la. Isso pode ser resultado de seu caráter abstrato e também de, 
muitas vezes, ser comentada em sala de aula sem conexão com a 
realidade contextual dos alunos. Além disso, suas áreas de estudo, 
como a álgebra, geometria e lógica, muitas vezes, são ensinadas 
desconectadas e independentes umas das outras.

O cálculo diferencial e integral, trabalhado geralmente no ensino 
superior, é visto como um tópico da Matemática avançado, sem 
relação com o conteúdo do ensino fundamental ou médio.

Nesse sentido, pense em uma relação de um conteúdo do cálculo 
e um conteúdo da Matemática básica que um professor poderia citar 
em suas aulas para mostrar que a Matemática é uma cadeia lógica 
de conhecimentos, ou seja, pense em um contexto de ensino em 
Matemática que envolve tanto a Matemática básica quanto o cálculo.

Voltaremos a falar deste assunto no item Sem medo de errar no 
qual exemplificaremos o contexto de ensino que envolve a Matemática 
básica e esta do ensino superior. Mas, para que você mesmo consiga 
pensar em um exemplo a respeito disso, vamos para o item não pode 
faltar, no qual apresentamos conteúdos relacionados à história da 
educação matemática, à natureza do ensino e da aprendizagem da 
Matemática, à produção do conhecimento matemático e à educação 
matemática na educação básica.

Ao estudar esses conteúdos, reflita a respeito da questão proposta 
para, depois, discutirmos sobre a situação-problema no tópico sem 
medo de errar.   
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Não pode faltar

A educação matemática no Brasil

O reconhecimento da educação matemática como área da 
Educação ocorreu no fim do século XIX e início do século XX, 
época em que, segundo D’Ambrósio (1996), educação matemática 
era sinônimo de boa didática, cumprimento dos programas e da 
verificação da aprendizagem de conteúdos por meio de exames 
rigorosos.

Quando fazemos um levantamento histórico da Matemática, 
disciplina que até hoje apresenta um elevado número de alunos 
com rendimento insatisfatório, deparamo-nos também com 
muitas conquistas brilhantes. Porém, no que concerne às questões 
relacionadas ao seu ensino e sua aprendizagem, encontramos 
muitas situações problemáticas, como a ideia de uma Ciência difícil 
e pertencente a uma pequena parcela de estudantes. Em função de 
sua linguagem, que é um pouco distante da realidade da maioria dos 
alunos, na forma como lhes é apresentada ou trabalhada, muitos 
não compreendem adequamente.

O ensino da Matemática remonta à Grécia Antiga, entendida 
como um conhecimento fundamental para formar governantes e 
filósofos, além de delimitar os mais talentosos. Com Platão, houve a 
instituição da Matemática como disciplina e, como forma de ensinar 
as crianças, os seguintes cuidados tinham de ser evitados:

(...) exercícios puramente mecânicos, propor problemas 
adequados à idade das crianças e ser desenvolvidos de 
maneira lúdica, por meio de jogos. Além disso, os castigos 
corporais não deveriam ser utilizados, pois a coação não 
seria a forma mais adequada para resolver o problema 
da falta de interesse pelos estudos. (MIORIM,1999, p. 18)

Internacionalmente, a educação matemática formou-se como 
tal nos Congressos Internacionais de Educação Matemática (ICME) 
e na Comissão Internacional Americana de Educação Matemática 
(CIAEM). No Brasil, no início do século XX, houve um aumento 
acelerado, e sem planejamento, da população urbana, o que 
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acarretou uma carência de infraestrutura e tornou as cidades 
superpopulosas e insalubres. No meio acadêmico prevaleceria a 
visão positivista e “para a incipiente burguesia industrial, os ’males 
brasileiros’ dependiam da resolução dos problemas como o 
analfabetismo, a falta de patriotismo e o internacionalismo.” (BERTI, 
2005, p. 3)

Assimile

A autoria do termo positivismo é geralmente atribuída ao filósofo 
Augusto Comte (1798-1857) e é comumente entendida como a linha de 
pensamento que entende que o conhecimento científico matemático 
sistemático é baseado em observações empíricas, na observação de 
fenômenos concretos, passíveis de serem apreendidos pelos sentidos 
do homem. Não apenas isso, o positivismo é a ideia da construção do 
conhecimento pela apreensão empírica do mundo, buscando descobrir 
as leis gerais que regem os fenômenos observáveis. Dessa forma, 
trabalham as ciências naturais, como a biologia ou a química, que se 
debruçam sobre seus objetos de estudo em busca de estruturação 
das “regras” que constituem as formas de interação entre organismos 
e seus compostos no mundo biológico observável ou das interações 
entre diferentes reagentes químicos. (RODRIGUES, L. de O. Positivismo. 
Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/
positivismo.htm>. Acesso em: 26 jan. 2017).

A Primeira Guerra Mundial despertou a necessidade de 
transformações na Arte, na Ciência e na Educação. Na Artes, 
rompe-se com os velhos paradigmas, buscando outras formas de 
expressão, mais adequadas à Modernidade, ao Ocidente. Já no que 
se refere à Educação e à Ciência não acontece o mesmo. No Brasil, 
em particular, a situação sócio-política-econômica era difícil e, para 
que melhorasse, necessitava-se de uma universalização do ensino 
primário e da instituição de uma forma de ensino que considerasse 
a formação do homem como um todo. 

Antes ainda da Primeira Guerra Mundial, no fim do século XIX, 
algumas pessoas e, entre elas, o professor Otto de Alencar e Silva 
(Fortaleza/CE, 1874-1912), empenhavam-se em levar o Brasil aos 
patamares mais avançados da produção Matemática mundial. 
Depois de Otto de Alencar e Silva, outros professores (Manuel 
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Amoroso Costa (Rio de Janeiro/RJ, 1885-1928), Theodoro Ramos 
(São Paulo/SP,1895-1937) e Lélio Gama (Rio de Janeiro/RJ,1892-
1981) apoiaram o movimento “[...] em prol da implantação definitiva 
no Brasil das novas teorias e técnicas matemáticas, bem como 
da ruptura das estruturas arcaicas representadas pela ideologia 
positivista de Comte, no que diz respeito às ciências exatas.” (BERTI, 
2005, p. 4)

O período coincide com o início do processo de industrialização 
no Brasil, surgindo, assim, a necessidade de uma Educação para 
atender ao mercado, formando mão de obra especializada, por isso 
a demanda do ensino da Matemática. Nesse contexto, podemos 
citar dois professores que defenderam um ensino para toda a 
sociedade: Júlio César (Rio de Janeiro/RJ, 1895-1974) e Euclides 
Roxo (Aracaju/SE, 1890-1950). 

Júlio César criticava a maneira como a Matemática era ensinada 
e, como recurso didático, recorreu à história da Matemática e às 
atividades lúdicas. Euclides Roxo é considerado o responsável 
pela mudança no ensino da Matemática no Brasil no que se refere 
à unificação das áreas em que tal componente curricular era 
segmentada: aritmética, álgebra e geometria. Essa mudança foi 
influenciada pelo movimento internacional de reforma, orientado por 
Felix Klein (Düsseldorf/Alemanha, 1849-1925).

A proposta também trazia uma visão mais moderna 
dos conteúdos matemáticos, sugerindo a eliminação 
de “assuntos de interesse puramente formalístico”, de 
“processo de cálculo desprovido de interesse didático” e 
introduzindo o conceito de função e noções de cálculo 
infinitesimal. (MIORIM, 1999, p. 95)

Àquela época, a Universidade de São Paulo (USP) é fundada e 
é responsável por influenciar o surgimento de muitas outras. Nela 
encontramos o primeiro curso direcionado à formação de professores 
de Matemática, que contou com a colaboração de matemáticos 
italianos, como Luigi Fantappié (Viterbo/Itália, 1901–1956) e Giacomo 
Albanese (Geraci Siculo/Itália, 1890-1947). Fantappié defendia 
um ensino que priorizava o conteúdo e desprezava a didática, e 
Alabanesse dizia:
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Nas escolas secundárias, é especialmente recomendável 
não reduzir o ensino a uma árida exposição de 
teoremas, de fórmulas ou de relações trigonométricas, 
frequentemente inútil e danosa, pois procedendo dessa 
maneira, a geometria perde sua real importância de 
ciência viva e fecunda e torna-se inútil receituário vulgar e 
inconcludente. (ALBANESE apud SILVA, 1992, p. 39)

movimentos contrários se manifestaram em favor de uma 
Matemática que fizesse sentido ao aluno e valorizasse 
sua cultura e seus conhecimentos prévios. Surge, então, 
a Educação Matemática com a visão voltada para o 
novo século. Vislumbrando uma Matemática capaz de 
colaborar na educação de crianças, jovens e adultos 
numa sociedade que se torna cada vez mais complexa. 
(BERTI, 2005, p. 2)

A década de 1950 é caracterizada pelas transformações mundiais 
ocorridas após a Segunda Guerra Mundial e pelas confrontações 
políticas e sociais entre o capitalismo e o socialismo. O Brasil, em 
expansão econômica desenvolvimentista, encontrava-se em um 
processo de estruturação da Matemática e demais disciplinas 
escolares. “Prevalecia o ensino tradicional, a rigorosidade, a 
memorização e o castigo. Os exames recorriam à matemática como 
meio de segregação social.” (FERNANDES, 2004, p. 5)

Durante a Guerra Fria, época na qual a necessidade de avanço 
tecnológico e com relação à Matemática era considerado 
fundamental, ocorreu o Seminário de Royaumont, no ano de 
1959, realizado em Asnières-sur-Oise, na França, com o objetivo de 
discutir perspectivas de ensino desta disciplina. “Foi justamente esse 
seminário que deu origem à chamada Matemática Moderna, a qual, 
naturalmente, chegou ao nosso país.” (FERNANDES, 2004, p. 6)

O I Congresso de Professores de Matemática, no Brasil, 
aconteceu em 1955 em Salvador, na Bahia. Nele, discutiu-se a 
necessidade de repensar o ensino de Matemática, seus conteúdos 
e sua metodologia. Aconteceram mais quatro desses congressos. A 
ênfase ficou com o último, realizado em São José dos Campos, em 
1964, com o objetivo de reestruturar o ensino da Matemática. Assim, 
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Na década de 1970, influenciados pelo Movimento Internacional 
da Matemática Moderna, foram escritos livros didáticos e criados 
muitos grupos de estudos em ensino de Matemática. Entre eles, 
podemos citar o GEEM, em São Paulo, o GEEMPA, em Porto Alegre, 
o GEMEG e o GEPEM, ambos no Rio de Janeiro. A década de 1980 
refletiu as preocupações dos anos anteriores e foi fundamental para 
a educação matemática. Nessa época, foram criados muitos cursos 
e programas de pesquisas nessa linha.

A coroação dos esforços dos precursores do movimento 
da Educação Matemática no Brasil foi concretizada 
através da criação da SBEM – Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, durante o II ENEM – Encontro 
Nacional de Educação Matemática, em 1988. A gênese 
da SBEM, segundo o professor Ubiratan D’Ambrosio 
foi a 6ª Conferência Interamericana de Educação 
Matemática, realizada em Guadalajara, México, em 1985. 
(FERNANDES, 2004, p. 8)

Atualmente, muito se discute, em âmbito nacional e 
internacional, a respeito da educação matemática. O Brasil tem sido 
ponto de encontros internacionais de pesquisadores da área. Faz-
se necessário dizer que as mudanças exigem tempo e que ideias 
continuam a surgir, desde os níveis da educação infantil até a pós-
graduação. O sucesso e os resultados de tais discussões dependem 
fundamentalmente da formação dos professores de Matemática 
para todos os níveis de ensino.

A natureza da aprendizagem e do ensino da Matemática

Os problemas relativos ao ensino e à aprendizagem de Matemática 
são muitos. As relações de ensino e de aprendizagem envolvem três 
componentes: a Matemática, o aluno e o professor. O docente tem 
papel fundamental, mas, de maneira simples, sem desvalorizá-lo, 
podemos pensar na tarefa de ensinar como uma forma de aproximar 
o aluno e o conteúdo. Cabe ao educador que admitimos encontrar-
se já suficientemente perto de ambos, Matemática e alunos, a missão 
de conduzir a Matemática até aos alunos ou levá-los até a Matemática. 
(VASCONSELOS, 2009, p. 1)
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Acredita-se que há um paralelismo entre a maneira como o aluno 
aprende determinado conteúdo e como o homem lidou com ele ao 
longo dos tempos. Desta forma, a história do conhecimento a respeito 
do conteúdo matemático que se pretende ensinar tem relação direta 
com o processo pedagógico, ou seja, o processo de aprendizagem. 
São diversas as atividades interdisciplinares e transdisciplinares da 
Matemática, e o professor, e também as diretrizes curriculares e afins, 
necessitam organizar e sistematizar os conteúdos e o tempo, levando 
sempre em consideração os interesses, as motivações, as dificuldades 
e as potencialidades.

É necessário mostrar aos alunos a origem e a finalidade dos 
conceitos, bem como fornecer experiências que viabilizem aos 
alunos situações e experiências para adquirirem confiança em seus 
conhecimentos matemáticos. O processo de ensino e aprendizagem 
relaciona-se diretamente com a expertise do professor. No entanto, 
no interesse do bom ensino, o professor deve não só saber o que 
ensinar e como o ensinar, mas também o porquê daquilo que ensina. 
(VASCONSELOS, 2009, p. 6)

As convicções matemáticas dos alunos formam-se de modo 
lento ao longo de um certo período de contato com a disciplina. Esse 
contato geralmente ocorre em sala de aula e, assim, o que se faz na 
aula tem relação fundamental com as concepções dos alunos e suas 
formas de encarar os conteúdos. 

Além disso, por conta da interação social ser um fator importante 
na aprendizagem, a forma que os estudantes se relacionam, e também 
com o professor, reflete em seu aprendizado (ou não) da Matemática. 
Outro fator não menos importante é que, se um aluno tem uma 
concepção errada a respeito de algum conceito matemático, então, 
os problemas de aprendizagem com os conceitos tendem a ser mais 
complexos. Isso acontece pelo fato de a Matemática ser uma cadeia 
de conhecimentos. 

Assim, na medida em que a Matemática difere de outras 
disciplinas, também a sua aprendizagem tem uma 
natureza diferente. Um exemplo óbvio vem-nos à ideia. 
Embora a Matemática tenha uma linguagem especial, não 
é propriamente uma língua estrangeira. Em Matemática, 
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é preciso mais do que traduzir uma expressão para a 
linguagem corrente. Por vezes, os alunos não percebem 
esta diferença e contentam-se quando são capazes de 
debitar fórmulas e definições em resposta às questões do 
professor. (VASCONSELOS, 2009, p. 11)

Quando o professor apresenta explicações que não fazem sentido 
aos alunos, eles acabam por inventar suas próprias explicações, ou 
seja, o professor de Matemática é um elemento-chave na atividade 
de mediação dos processos de ensino e aprendizagem dos 
conhecimentos específicos relativos a essa disciplina. 

Em sua prática pedagógica, encontram-se embutidos fatores 
pessoais, sociais e epistêmicos. As características do contexto de vida 
do educador do contexto de onde a escola se insere e do contexto 
de vida dos alunos relacionam-se de forma direta aos resultados de 
ensino e de aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

As concepções dos professores são objetos de estudo de 
muitas investigações. Além destas, é necessário pensar no docente 
como um profissional que detém ou não o domínio dos saberes 
curriculares, disciplinares, pedagógicos e práticos que lhe permitem 
o desempenho de sua função. Desta forma, é necessário levar em 
consideração a capacidade do docente de analisar os entraves ao 
longo do percurso, suas próprias concepções e dos alunos, bem 
como a execução e avaliação de projetos pedagógicos, trabalhos 
em grupos de estudo e de reflexões sobre as práticas. 

A concepção metodológica que o professor adota referente 
ao ensino da Matemática influencia no processo de ensino e de 
aprendizagem, tendo relação com as decisões tomadas na sala 
de aula, a abordagem dos conteúdos e a ênfase que atribuiu aos 
temas. Portanto, “mudanças nas concepções dos professores sobre 
a Matemática podem contribuir para mudanças significativas no 
ensino desta ciência.” (VASCONCELOS, 2009, p. 16)

Assim, o que acontece em aula é sempre marcado pelas 
concepções do professor e do aluno. E as concepções que os 
professores têm a respeito do ensino e da aprendizagem da 
Matemática, assim como da forma como seus alunos apreendem, 
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implicam nas decisões tomadas quando se planeja o conteúdo a ser 
lecionado na aula. 

A produção do conhecimento matemático

É consenso que o conhecimento matemático, embora tenha se 
iniciado com base em experiências práticas de contar e de medir, 
carrega muitos níveis de abstrações e depende muito mais da lógica 
do que da demonstração experimental. 

Uma linha central de investigação na Matemática pura 
consiste em identificar em cada área de estudo um 
pequeno conjunto de ideias e regras básicas a partir das 
quais todas as outras ideias e regras interessantes naquela 
área podem ser deduzidas logicamente. (VASCONSELOS, 
2009, p. 5)

Conforme a Matemática se desenvolveu, notaram-se relações 
entre as áreas que tinham se desenvolvido separadamente, como 
as representações de símbolos entre a álgebra e a geometria. Essas 
relações permitiram alcançar conhecimentos novos em suas áreas 
separadamente. 

O que ocorre é que, geralmente, apenas um ciclo de raciocínio 
matemático não gera conclusões suficientes. Na produção de 
conhecimento matemático, o que frequentemente acontece são 
“saltos” para frente e/ou para trás, ou seja, ajustes e recomeços até 
que os resultados sejam satisfatórios. Quando se revisa a teoria à luz 
das novas contribuições, preenchem-se lacunas, exceções etc. de 
forma a contribuir com a construção de um corpo de conhecimentos 
mais sólidos – mas não que o que existia antes fosse errado.

Segundo Lévy (1993), é a experimentação e a simulação que 
produzem o conhecimento matemático, ou seja, ao trabalhar 
com a experiência e a simulação, o sujeito constrói uma forma de 
intuição e de imaginação. E conforme as informações avançam, 
surgem novas habilidades e a cognição evolui. Para ele, nenhum 
conhecimento se produz se não utilizar as habilidades intelectuais. 
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Para Steinbring (2005), o conhecimento matemático se produz 
por meio do contexto social e do processo de interpretação 
particular, ou seja, ele não existe antecipadamente, mas é elaborado 
em interações sociais. Dessa maneira, o processo de ensino e 
aprendizagem de Matemática é uma diversidade de construções 
matemáticas. Para se entender a natureza do conhecimento da 
Matemática deve-se olhar o contexto social no qual se elaboram os 
sinais e os símbolos. Assim, esse autor diz que a Matemática escolar 
e a científica assemelham-se quanto aos contextos sociais, pessoais 
e epistêmicos e o que as difere são seu seu grau de formalidade.

Reflita

[...] Aprender matemática requer olhar a matemática como um 
processo ativo de construção, o qual, através da interpretação interativa 
dos conceitos e notações matemáticas, se desenvolve um novo 
conhecimento. A aprendizagem do estudante não pode ser comparada 
com a do profissional matemático. (BARBOSA, 2011, p. 3)

Você concorda? Por quê?

Steinbring (2005) diz ainda que o conhecimento matemático 
científico não pode ser transferido para a matemática escolar ou vice-
versa. Se isso ocorresse, a matemática escolar perderia seu caráter 
cultural e mediado. Desta forma, a matemática produzida pelos 
alunos se difere da produzida de modo científico. “Se o conhecimento 
matemático (sinais, símbolos, princípios, estruturas, etc.) puder 
apenas ser interpretado significativamente a partir de um ambiente 
cultural específico, então não existe apenas uma simples, mas muitas 
diferentes formas de matemática.” (STEINBRING, 2005, p. 16)

Outro aspecto a ser considerado a respeito da produção do 
conhecimento matemático é a abordagem visual, muito utilizada 
nos dias atuais. Guzmán (2002) defende que a visualização é 
benéfica ao facilitar a apresentação para outros e a manipulação de 
solução de problemas. 

Além disso, a visualização é facilitada diante do atual 
desenvolvimento da tecnologia, com destaque para o uso de 
computadores no processo de ensino e aprendizagem. Ao trabalhar 
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com imagens, é possível atingir uma maior assimilação ao ter as 
imagens, as animações e os sons interpretados pelos alunos de forma 
mais dinâmica. 

Exemplificando

Na aula de Matemática, uma ferramenta muito interessante para auxiliar 
no processo de ensino e de aprendizagem é o software Geogebra.

Ele permite visualização, por exemplo, de funções matemáticas, o que 
ajuda no entendimento de conceitos abstratos.

Visualização surge deste modo, não só como algo 
absolutamente natural no nascimento do pensamento 
matemático, mas também na descoberta de novas 
relações entre objetos matemáticos e, também, no 
processo de transmissão e comunicação que é próprio à 
atividade matemática. (GUZMÁN, 2002, p. 2-3)

A disciplina de Matemática na educação básica

É importante saber quais são as competências matemáticas que 
os cidadãos do mundo atual necessitam dominar. E mais importante 
que isso é a definição de tais competências no formato de objetivos 
curriculares de ensino e de aprendizagem para a educação básica. 

Aprender Matemática de modo significativo é um direito de todos, 
e a educação matemática pode contribuir de maneira profunda para a 
formação de jovens e adultos críticos e confiantes no que diz respeito 
ao conhecimento matemático. Além disso, devemos considerar a 
tecnologia do mercado de trabalho, a qual está totalmente embasada 
nos conceitos matemáticos.

Quando se fala em educação básica, remete-se à divisão desta etapa 
em séries iniciais, quando o aluno é alfabetizado matematicamente, 
e séries finais, quando ele passa a aplicar a matemática em situações 
mais elaboradas. 

Em 1990, a UNESCO, na Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos, indicou a resolução de problemas como um instrumento 



U1 -Introdução à educação matemática 33

eficaz da aprendizagem matemática, compreendendo seus valores, 
seus conhecimentos, suas capacidades e suas atitudes, isto é, de 
fato, muito importante, já que o principal objetivo do ensino e da 
aprendizagem de Matemática é desenvolver habilidades para resolver 
problemas e, assim, colaborar com a formação do aluno, tornando-o 
um sujeito crítico, capaz de se desenvolver individual e socialmente. 
Lara (2011) afirma que a Matemática é um meio privilegiado para o 
alcance da racionalidade, da inteligência, do pensamento crítico e do 
desenvolvimento individual e social do aluno no mundo. 

Pesquise mais

Leia o artigo, disponível no link que segue, a respeito do ensino de 
Matemática da educação básica na perspectiva lógico-histórica, de Maria 
do Carmo de Sousa. Disponível em: <http://seer.ufms.br/index.php/
pedmat/article/view/490/305>. Acesso em: 27 jan. 2017.

Nele a autora comenta que [...] as práticas que ocorrem 
na maioria dos sistemas escolares fazem com que os 
estudos dos fundamentos da ciência e a presença de 
métodos de ensino dos mesmos sejam vistos numa 
ótica de perfeição, criando por si só uma série de 
condições objetivas para formar o pensamento teórico. 
Os métodos de ensino adotados não podem superar 
a espontaneidade na formação do pensar teórico das 
crianças, resultado inevitável do qual é o muito diverso 
nível e a qualidade de sua integração real em uns ou 
outros estudantes. Nesta perspectiva, as crianças 
saem da escola com a impressão de que os conceitos 
científicos que aparecem nos livros didáticos de forma 
linear, sem apresentar hesitação, contradição e rupturas 
estão prontos e acabados, são imutáveis, bastando-se a 
si mesmos. (SOUSA, 2014, p. 61)

Enquanto professores, necessitamos refletir sobre o modo 
como ensinamos a Matemática e se estamos atingindo uma 
aprendizagem significativa, atentos a novas metodologias de ensino 
e de aprendizagem.
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Sem medo de errar

Na situação-problema que expusemos antes do tópico "Não 
pode faltar" propusemos que você, aluno, pensasse em uma 
relação de um conteúdo do cálculo diferencial integral com um 
conteúdo do ensino fundamental ou do ensino médio.

Vimos no tópico sobre a construção do conhecimento 
matemático que as áreas da Matemática não devem ser referidas 
de forma independente e sem conexão, mas que essa Ciência é 
uma cadeia lógica de conhecimento. 

Nesse sentido, ao trabalhar os conteúdos de cálculo diferencial 
e integral, podemos relacioná-los ao conteúdo de geometria plana 
e espacial, trabalhada no ensino fundamental e médio.

A relação que podemos citar é que o conteúdo integral do 
cálculo permite calcular áreas e volumes, e a geometria plana e 
espacial também trabalha com esses conceitos. 

Tanto a geometria quanto o cálculo atingem a resposta correta 
quando se calculam áreas e volumes; a diferença é a complexidade 
de conceitos envolvidos.

Além disso, com o intuito de trabalhar a interdisciplinaridade, 
podemos relacionar o ensino de física ao ensino médio que 
contém conceitos do cálculo, mas que por vários motivos (falta 
de tempo do professor ou de embasamento teórico necessário 
dos alunos, entre outros), não é mencionado na educação básica, 
apenas no ensino superior.

O nosso objetivo ao propor essa reflexão é mostrar que é 
possível relacionar os conteúdos da Matemática e mostrá-la 
composta por uma cadeia de conhecimentos.   

Avançando na prática 

Representações de símbolos entre a álgebra e a geometria

Descrição da situação-problema

Conforme a Matemática se desenvolveu, notaram-se relações 
entre as áreas que tinham se desenvolvido separadamente, como 
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as representações de símbolos entre a álgebra e a geometria. Essas 
relações permitiram alcançar conhecimentos novos em suas áreas 
separadamente. 

A partir desta consideração, pense em uma relação que podemos 
citar entre um conteúdo de álgebra e da geometria do ensino médio. 

Resolução da situação-problema

Um conteúdo do ensino médio, que é tanto da álgebra como da 
geometria, é a geometria analítica.

Nela estuda-se a partir de linguagem formal e regras, de forma a 
construir conceitos de geometria. 

A geometria analítica é o estudo da geometria por meio de um 
sistema de coordenadas e dos princípios da álgebra e da análise. 

Faça valer a pena

1. A educação matemática é o estudo de relações de ensino e de 
aprendizagem da Matemática. É considerada uma área interdisciplinar que 
usa teorias de outros campos teóricos, como a Sociologia, a Psicologia, 
a Filosofia etc. A educação matemática não se reduz à análise dos meios 
para construírem conhecimentos previamente estabelecidos, mas também 
problematiza e reflete sobre o próprio conhecimento matemático.

Segundo o estudo realizado a respeito da instituição dessa área de 
conhecimento, é correto afirmar que:

a) Se formou na Grécia antiga, quando surgiu a preocupação com o ensino 
da Matemática.

b) Foi reconhecida como área no fim do século XIX e início do século XX, 
buscando um ensino significativo.

c) Foi reconhecida como área após a Primeira Guerra Mundial quando 
precisavam de mão de obra qualificada para trabalhar. 

d) Foi reconhecida no século XXI, com o avanço da tecnologia.

e) Foi reconhecida após o avanço de cursos de pós-graduação no Brasil.
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2. É consenso que o conhecimento matemático, embora tenha início em 
experiências práticas de contar e de medir, tem muitos níveis de abstrações 
e, atualmente, depende muito mais da lógica do que da demonstração 
experiencial.

Para Steinbring (2005), como se produz o conhecimento matemático?

a) Para Steinbring, é a experimentação e a simulação que produz o 
conhecimento matemático.

b) Para Steinbring, nenhum conhecimento se produz se não utilizar as 
habilidades intelectuais. 

c) Para Steinbring, conforme as informações avançam, surgem novas 
habilidades e a cognição evolui.

d) Para Steinbring, o conhecimento matemático se produz por meio do 
contexto social e do processo de interpretação particular.

e) Para Steinbring, ocorrem ajustamentos e recomeços até que os resultados 
estejam satisfatórios. 

3. A Primeira Guerra Mundial acendeu a necessidade de transformações na 
Arte, na Ciência e na Educação. E, no que concerne à Arte, romperam-se os 
velhos costumes culturais e ela entrou em harmonia com o mundo ocidental 
ou, como era chamado, Mundo Moderno. Porém, com a Educação e a 
Ciência não aconteceu o mesmo. No Brasil, em particular, o momento era 
precário e, para que avançasse, necessitava-se de uma universalização do 
ensino primário e da instituição de uma forma de ensino que considerasse a 
formação do homem como um todo. 

No século XIX, qual é o nome do primeiro professor que defendia a ideia de 
instituir no Brasil o que havia de mais moderno da Matemática no mundo?

a) Otto de Alencar e Silva.

b) Theodoro Ramos.

c) Euclides Roxo.

d) Felipe dos Santos Reis.

e) Manuel Amoroso Costa.
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Seção 1.3

As orientações para o ensino da Matemática no 
Brasil

Diálogo aberto 

Uma das dificuldades que o professor enfrenta em sala de aula 
é trabalhar algum conceito que é comum a outra disciplina porque, 
muitas vezes, os alunos não aprenderam de forma adequada aquele 
conceito ou ainda não o conheceram devido ao plano de ensino do 
docente da outra disciplina.

Com relação à Matemática, muitas outras disciplinas dependem de 
conceitos e conhecimentos, como a Física. No primeiro ano do ensino 
médio, o professor de Física necessita utilizar gráficos de funções para 
expressar, por exemplo, o percurso feito por determinada partícula, 
para então trabalhar conceitos, como velocidade e aceleração. Em 
algumas situações, os alunos não sabem construir gráficos nem 
os interpretar, o que prejudica ou, no mínimo, atrasa o ensino e a 
aprendizagem dos conteúdos a serem trabalhados.

Ao estudar os conteúdos abordados no tópico Não pode faltar, 
reflita a respeito deste problema e pense em uma estratégia de ensino 
que ajudaria a amenizar, ou até mesmo solucionar, este problema. 

Não pode faltar

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são referenciais 
curriculares para o ensino fundamental e médio do Brasil. Seu 
principal objetivo é dar subsídios para atividades escolares de ensino 
e de aprendizagem e garantir que as crianças e os jovens do Brasil 
possam desfrutar de conhecimentos necessários para a cidadania, 
mesmo que estes estejam em locais de condições econômicas e 
sociais não favoráveis.
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Assimile

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, mais conhecidos como PCNs, são 
uma coleção de documentos que compõe as orientações curriculares 
nacionais. Esse material foi elaborado a fim de servir como ponto de 
partida para o trabalho docente, norteando as atividades realizadas na sala 
de aula. O documento é uma orientação quanto ao cotidiano escolar, os 
principais conteúdos que devem ser trabalhados, a fim de dar subsídios 
aos educadores e a reflexão da prática docente que deve ser feita através 
de reuniões com todo o grupo da escola, a direção, a coordenação, a 
orientação, a psicopedagoga, a psicóloga, os professores, dentre outros 
profissionais, ligados à rotina da instituição e de sala da aula. Cabe a cada 
instituição se organizar nesse sentido, pois a escola que não promove 
momentos de reflexão da prática docente causa uma relação duvidosa 
entre docente, alunos e conteúdos a serem ministrados. (Disponível em: 
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/pcnparametros-
curriculares-nacionais.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017).

Os PCNs não são regras obrigatórias para serem seguidas, eles 
podem ser adaptados ao contexto local, além de servirem como 
referências de objetivos, conteúdos e didática de ensino. Foram 
criados em 1995 e estão organizados em três segmentos: educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio.

A Matemática é vista nos PCNs como importante:

[...] na formação de capacidades intelectuais, na 
estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio 
dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, 
situações da vida cotidiana e atividades do mundo do 
trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em 
outras áreas curriculares. (BRASIL, 1997, p. 29)

O documento defende que o ensino da Matemática foi falho 
ao entender que a aprendizagem é uma capacidade de repetir 
procedimentos e amontoar-se de informações. Dessa maneira, 
ele redimensiona o modo como professor e aluno devem agir no 
processo de ensino e aprendizagem. O estudante passa a ter o papel 
de construir seu entendimento por meio de ações que ativam seus 
conhecimentos prévios e estabelecem relações com o novo assunto 
a ser aprendido.
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Nesse sentido, também é apresentado um novo papel para o 
docente no processo de ensino e de aprendizagem, pois o ensino 
deixa de ser realizado por  meio de exposição de definições e coloca 
o educando como “protagonista de sua própria aprendizagem” 
(BRASIL, 1997, p. 40). Assim, o novo papel do educador é de organizar, 
planejar e possibilitar situações de aprendizagem na sala de aula. 
Ele passa a ser considerado um mediador quando promove debates 
e incita a construção de sínteses; um controlador responsável 
em estabelecer normas para as atividades; e um incentivador da 
aprendizagem discente, no sentido de estimular as relações entre 
os alunos.

A aprendizagem de Matemática, segundo os PCNs (BRASIL, 
1997), é relacionada à compreensão e apropriação dos 
significados matemáticos. Assim, “o tratamento dos conteúdos em 
compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar 
lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e 
destacadas”. (BRASIL, 1997, p. 19-20)

Um fator de extrema importância referido nos PCNs para atingir as 
mudanças na organização do currículo de Matemática está ligado às 
estratégias didáticas do professor. Estas são denominadas recursos 
didáticos, e entre eles a resolução de problemas é considerada 
eficaz para aprender conceitos, ideias e métodos matemáticos. 

[...] o problema certamente não é um exercício em que 
o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula 
ou um processo operatório. Só há problema se o aluno 
for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe 
é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada. 
(BRASIL, 1997, p. 43)

E, para resolver o problema, o aluno deve ter confiança em si 
mesmo e valorizar suas estratégias pessoais e aquelas formadas 
na evolução histórica do conhecimento matemático. Pois, não se 
deve apenas compreender a questão e chegar à solução utilizando 
procedimentos apropriados, já que o aluno pode responder 
corretamente, mas não se pode garantir que ele tenha se apropriado 
de conhecimento matemático. Para solucionar um problema, 
necessita-se que o aluno: “elabore um ou vários procedimentos 
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de resolução (como, por exemplo, realizar simulações, fazer 
tentativas, formular hipóteses); compare seus resultados com os 
de outros alunos; valide seus procedimentos.” (BRASIL, 1997, p. 33)

Além disso, necessita-se que os estudantes construam 
habilidades para testar os resultados e comparar diversos meios 
para chegar à resposta. Dessa forma, o que tem valor é o processo 
de resolução e não a solução correta, já que o aluno analisa a 
resposta, o problema e constrói conhecimentos ao refletir sobre a 
situação estudada, ao invés de apenas reproduzir. 

Outro recurso didático para o ensino da Matemática refere-
se à história da Matemática que por meio da realização de 
uma transposição didática adequada pode colaborar com a 
aprendizagem da disciplina. A contribuição desse recurso ocorre 
quando o professor mostra a Matemática como criação humana, 
as diferentes preocupações culturais e as relações entre conceitos 
matemáticos do passado e do presente. A história da Matemática 
pode explicar opiniões a respeito de conceitos matemáticos 
pensados pelos alunos e, assim, corroborar para uma visão mais 
crítica da própria Matemática, além de ajudar a criar a tão sonhada 
interdisciplinaridade. 

Também devemos considerar o papel das Tecnologias da 
Informação que se tornam cada vez mais presentes no cotidiano 
das pessoas e que podem possibilitar uma aprendizagem mais 
significativa por meio da melhora em atividades, como a escrita, 
a leitura, a visão, a audição e a criação de objetos matemáticos. 
A informática, e, inclusive,  a calculadora, podem servir de 
objetos motivadores nas atividades de ensino e de aprendizagem 
matemática.

Os jogos matemáticos, sejam eles em grupo, individuais, físicos 
ou digitais, também são importantes recursos didáticos, pois 
são atividades naturais no desenvolvimento psicológico básico 
dos alunos, além de supor que é brincadeira e não obrigação 
a realização de certa tarefa, já que é uma articulação entre o 
conhecido e o imaginário. 
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Reflita

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se 
repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia 
(jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados 
por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, 
criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras 
e dar explicações. Além disso, passam a compreender e a utilizar 
convenções e regras que serão empregadas no processo de ensino e 
aprendizagem. Essa compreensão favorece sua integração num mundo 
social bastante complexo e proporciona as primeiras aproximações com 
futuras teorizações. (BRASIL, 1997, p. 35)

Embora os PCNs não mencionem, não devemos deixar 
de lado outro recurso didático muito eficaz para um ensino e 
uma aprendizagem significativa de Matemática: a modelagem 
matemática, uma metodologia que tem como objetivo a 
construção de um modelo matemático, colaborando com 
o desenvolvimento do conhecimento matemático aliado à 
motivação e ao envolvimento. O modelo matemático é resultado 
de elaborações e de interpretações do cotidiano real e contextual 
do aluno. 

Exemplificando

O desenvolvimento de uma atividade de modelagem durante aulas 
de matemática se configura como uma atividade que requer a 
coordenação de uma série de habilidades e ações, como a coleta de 
dados, a formulação e teste de hipóteses, a construção de um modelo 
matemático e sua validação, culminando com a obtenção e interpretação 
de uma resposta para o problema. (ALMEIDA; SILVA, 2010, p. 224)

Este é um trecho de um artigo que se refere à contribuição da utilização 
da modelagem matemática na sala de aula. Recomendamos a leitura 
integral deste artigo para uma melhor compreensão desta metodologia. 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/
view/2752/3304>. Acesso em: 29 jan. 2017.

Os PCNs dos anos iniciais do ensino fundamental têm o objetivo 
de apoiar, como uma referência curricular, a preparação e revisão 



U1 - Introdução à educação matemática42

de propostas curriculares dos estados do país, ou de escolas que 
integram o sistema de ensino. A partir de uma base nacional comum 
de conteúdo, a qual voltaremos a citar nesta seção, os PCNs de 
Matemática propõem tendências e concepções, diante do processo 
de ensino e de aprendizagem, que orientam a construção curricular 
com relação ao papel do aluno e do professor, bem como do 
tratamento dos conteúdos matemáticos. 

Quanto à definição dos conteúdos, os relativos aos anos iniciais 
do ensino fundamental são organizados em ciclos. O primeiro ciclo 
refere-se ao 1º, 2º e 3º anos, e o segundo ciclo ao 4º e ao 5º anos. Os 
PCNs direcionam os conteúdos de modo que estabeleçam relações 
entre os conteúdos matemáticos. No primeiro ciclo, orienta-se que se 
desenvolvam atividades que aproximem a criança do real significado 
das operações matemáticas e, no segundo ciclo, deve-se ampliar a 
construção de conceitos e procedimentos matemáticos. 

Há um razoável consenso no sentido de que os currículos de 
Matemática para o ensino fundamental devam contemplar 
o estudo dos números e das operações (no campo da 
Aritmética e da Álgebra), o estudo do espaço e das formas 
(no campo da Geometria) e o estudo das grandezas e das 
medidas (que permite interligações entre os campos da 
Aritmética, da Álgebra e da Geometria). O desafio que se 
apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses vastos 
campos, de um lado, quais conhecimentos, competências, 
hábitos e valores são socialmente relevantes; de outro, em 
que medida contribuem para o desenvolvimento intelectual 
do aluno. (BRASIL, 1998b, p. 38)

Para as séries finais do ensino fundamental os PCNs ressaltam 
que a Matemática caracteriza-se como um modo de entender e agir 
e que os conhecimentos produzidos por essa Ciência resultam de 
uma relação social, cultural e natural com o mundo. Com relação 
ao ensino médio, os PCNs têm o objetivo de ajudar os professores a 
refletir a respeito de sua prática em sala de aula, além de auxiliar no 
planejamento de aulas.

De modo geral, os PCNs orientam que o ensino de Matemática 
deve estar sempre relacionado aos temas transversais atuais, como 
ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, 
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trabalho e consumo. Além disso, dão ênfase à importância da 
interdisciplinaridade e à autonomia que os alunos devem construir. 

Os conteúdos a serem trabalhados podem se dar 
numa perspectiva mais ampla, ao procurar identificá-
los como formas e saberes culturais, cuja assimilação 
é essencial para que produza novos conhecimentos. 
Dessa forma, pode-se considerar que os conteúdos 
envolvem explicações, formas de raciocínio, linguagens, 
valores, sentimentos, interesses e condutas. Assim, 
nesses parâmetros, os conteúdos estão dimensionados 
não só em conceitos, mas também em procedimentos e 
atitudes. (BRASIL, 1998b, p. 49)

a avaliação é parte do processo de ensino e 
aprendizagem. Ela incide sobre uma grande variedade 
de aspectos relativos ao desempenho dos alunos, como 
a aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 
desenvolvimento de atitudes.” (BRASIL, 1998b, p. 57)

O professor, segundo orientações encontradas nos PCNs deve 
procurar relacionar os conteúdos com situações práticas do cotidiano 
dos alunos. Deve-se contextualizar os conteúdos às características 
das instituições de ensino. Com relação à avaliação, sugere-se que 
deve ser cumulativa e com significado: 

Reflita

É de fundamental importância que os professores de Matemática 
trabalhem de forma individual e coletiva buscando fundamentar 
suas práticas em teorias e fundamentos curriculares. O que 
resultará em um ensino e uma aprendizagem de Matemática 
mais significativos. Concorda?

Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 
Educação Básica (BRASIL, 1997) e Plano Nacional de Educação, a 
concepção de base nacional curricular ganha força, primeiramente, 
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com os PCNs e, atualmente, com a discussão da Base Nacional 
Comum Curricular.

Quanto ao ensino da Matemática, o aluno não pode ser tomado 
como mero receptor de conceitos e fórmulas. Ao contrário, ele deve 
ser instigado a partir de seus interesses para se tornar um processo 
permanente de construção do conhecimento. Dessa forma, faz 
sentido estabelecer uma base comum de conteúdos para o ensino da 
Matemática, buscando enaltecer aquilo que é fundamental, servindo 
de base para o currículo.

Na Base Nacional Comum de ensino da Matemática encontram-
se os principais objetivos do ensino dessa ciência e a importância 
de o professor encorajar seus alunos a se tornarem autoconfiantes, 
participando ativamente de experiências enriquecedoras. 

A Base Nacional Comum, assim como os PCNs, formam um 
referencial para ajudar os professores em sua prática, de modo 
a possibilitar que todos, crianças e jovens, tenham acesso ao 
conhecimento matemático para se tornarem cidadãos críticos.

Pesquise mais

Acesse os sites da Base Nacional Comum e pesquise sobre as estratégias 
de ensino e de aprendizagem e em como estão balizados os conteúdos 
matemáticos que devem ser trabalhados na educação básica. 

Disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36402>; 
<http://movimentopelabase.org.br/implementacao/>. Acesso em: 29 
jan. 2017.

Uma discussão importante, atrelada à Base Nacional Comum 
Curricular, é a respeito da implementação de um novo modelo de 
ensino médio, que está contida no Plano Nacional de Educação 
(PNE), mas que não são novas nem urgentes. Defende-se que 
o modelo atual não acolhe as necessidades dos alunos frente à 
iminência de se tornarem cidadãos críticos da sociedade brasileira. 
Como justificativa desse não atendimento de necessidades podemos 
citar os problemas de infraestruturas, as dificuldades encontradas na 
formação de professores e a inadequação de currículos.
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Para essa implementação foi criada uma medida provisória, de 
número 746, da data de 22 de setembro de 2016. Entre os principais 
motivos de problemas do ensino médio atual está a rigidez que se 
diferencia dos modelos flexíveis de países mais desenvolvidos. 

Assimile

As principais mudanças previstas são: alterações na estrutura do ensino 
médio, última etapa da educação básica, por meio da criação da Política 
de Fomento à Implementação de Escolas de ensino médio em Tempo 
Integral; ampliação da carga horária mínima anual do ensino médio, 
progressivamente, para 1.400 horas; determinação que o ensino de 
Língua Portuguesa e Matemática será obrigatório nos três anos do 
ensino médio; restrição da obrigatoriedade do ensino da Arte e da 
Educação Física à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando-
as facultativas no ensino médio; tornar obrigatório o ensino da Língua 
Inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos 
do ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, 
preferencialmente o espanhol; permitir que conteúdos cursados no 
ensino médio sejam aproveitados no ensino superior; composição 
do currículo do ensino médio pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e por itinerários formativos específicos definidos em cada sistema 
de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências 
da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional; dar 
autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das áreas 
de conhecimento, as competências, habilidades e expectativas de 
aprendizagem definidas na BNCC.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2016/10/entenda-
reforma-do-ensino-medio>. Acesso em: 29 jan. 2017.

Com relação à Matemática, um estudo do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2011, 
afirma que, ao terminarem o Ensino Médio, 90% dos alunos não 
sabem o mínimo que se espera do saber matemático, pois ao se 
carregar de um grande número de disciplinas, o sistema não pode 
garantir um ensino significativo em uma de suas principais áreas: a 
Matemática. 

Obviamente, a proposta desperta para diversos questionamentos, 
como o aumento da carga horária, mas que se não for adequadamente 
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planejada pode, ao invés de ajudar, colaborar ainda mais com os 
problemas nas escolas. 

Essa proposta de reforma surgiu em discussão na Base Nacional 
Comum Curricular e vem promovendo discussões com a sociedade 
a respeito dessa implementação desde 2015. Assim, a Base Nacional 
Comum Curricular assume uma posição central na discussão a 
respeito da implementação da reforma do novo ensino médio. De 
maneira geral, a reforma tem sido encarada na Base Nacional Comum 
Curricular como um meio de existência de uma educação de melhor 
propriedade, pois um currículo mínimo não pode promover uma 
igualdade e qualidade de um sistema educacional que atenda aos 
cidadãos do país. 

Segundo a Lei da Reforma do ensino médio aprovada no ano 
de 2017, a Base Nacional Comum Curricular será responsável por 
dispor os temas e conteúdos que deverão compor os currículos no 
novo ensino médio. Nesta lei, as disciplinas de Matemática e Língua 
Portuguesa são obrigatórias ao currículo do ensino médio. 

No entanto, tal medida não define as cargas horárias mínimas 
para o efetivo cumprimento da proposta. Além disso, o novo ensino 
seria formado por unidades curriculares, ao invés da seriação em três 
anos, mas falta um esclarecimento de como seriam organizadas e 
estruturadas tais unidades. 

Também define-se que o ensino médio poderá ser organizado 
em módulos e adotado um sistema de créditos. Mas, essa proposta 
necessita de orientações claras, como a formulação de novos materiais 
didáticos. De modo geral, observando a urgência do estabelecimento 
de um novo ensino médio que atenda às necessidades dos cidadãos, 
considera-se necessário avançar com as discussões. 

Por fim, importante falar, mesmo que de forma breve, sobre o 
professor de Matemática no Brasil que precisa ir além de manter seus 
conhecimentos específicos de Matemática. Ele necessita de muitos 
saberes relacionados aos temas transversais atuais, bem como 
conhecer a história da Matemática.

D’Ambrósio (1996) defende que a formação de professores de 
Matemática deve ser fundamentada na articulação de teoria e prática, 
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ou seja, o saber específico articulado ao saber pedagógico que os 
fundamente a melhor exercer a docência. Os cursos de licenciatura 
em Matemática no Brasil são formados por disciplinas de saberes 
específicos e pedagógicos. No entanto, nota-se que estas disciplinas, 
muitas vezes, são desarticuladas e há uma priorização daquelas 
relacionadas aos saberes específicos, o que resulta em um desprezo 
pelos saberes pedagógicos fundamentais para a formação para a 
docência.

Dessa forma, o professor de Matemática, no Brasil, deve 
desenvolver uma visão ampla da importância de sua profissão. Além 
disso, em suas aulas, espera-se deste docente que aja de maneira 
clara e objetiva nos processos de ensino e de aprendizagem, 
trabalhando com uma visão histórica e crítica da Matemática, bem 
como relacionando-a interdisciplinarmente.

Sem medo de errar

A situação-problema desta seção discorre a respeito da 
dificuldade que um professor de Física tem ao trabalhar com 
gráficos no primeiro ano do ensino médio, pois muitas vezes os 
alunos não aprenderam de forma correta o conteúdo ou, então, 
este ainda nem foi abordado na disciplina de Matemática. Pedimos 
que refletisse a respeito desse problema e pensasse em uma 
estratégia para amenizar ou resolvê-lo.

Após o estudo realizado no tópico "Não pode faltar", podemos 
considerar a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
a respeito de se utilizar a interdisciplinaridade nas escolas como 
meio de integrar conteúdos comuns a duas ou mais disciplinas 
pois, conforme o referido documento, essa estratégia contribui 
com a aprendizagem dos alunos. 

É possível um intercâmbio entre disciplinas e fazer a 
interação seria um modo de complementar ou de suplementar 
conhecimentos e, assim, possibilitar um processo de ensino e de 
aprendizagem mais significativo e contextualizado.

Como resultado, o aluno atingiria um olhar construtivo entre as 
áreas do conhecimento, construindo relações entre elas. 
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Para lidar com a situação-problema exposta anteriormente, 
poderá se recorrer à interdisciplinaridade para promover aos 
alunos uma aprendizagem eficaz dentro da complexidade de 
compreensão dos conhecimentos científicos. Porém, para 
trabalhar essa estratégia de ensino, o professor deve ir além dos 
PCNs e utilizar metodologias adequadas. 

Dessa forma, pensando ainda nas relações da Física e da 
Matemática, e em como os alunos têm dificuldades no primeiro 
ano do ensino médio para interpretar gráficos, o professor de 
Matemática poderia utilizar um exemplo de um problema da 
disciplina de Física em sua aula, ou seja, poderia analisar com 
os alunos, por exemplo, a trajetória que um avião faz. Assim, 
visualizando o desenho da trajetória, poderiam ser feitas analogias 
com uma função quadrática e estudar pontos de máximo (onde 
o avião atinge maior altitude); com uma função afim (se o avião 
decolar em linha reta diagonal); função constante (quando o avião 
estiver em linha horizontal sem alterar a altitude), entre outros. 
Portanto, em uma mesma aula, o aluno estaria aprendendo 
conteúdos de Física e de Matemática, além de fazer relações entre 
as duas disciplinas.

Avançando na prática 

Construindo saberes matemáticos por meio de dados reais

Descrição da situação-problema

Os conteúdos trabalhados na disciplina de Matemática, muitas 
vezes, são abstratos, ou seja, não são reais. É consenso que se 
atinge uma aprendizagem mais significativa contextualizando o 
conteúdo com o dia a dia do aluno. Além disso, o professor pode 
recorrer a recursos didáticos, como a resolução de problemas, 
que é, inclusive, recomendada pelos PCNs.

Pense em uma situação real, um exemplo, que o professor da 
disciplina de Matemática do primeiro ano do ensino médio possa 
utilizar para trabalhar conceitos e construções de funções. Reflita, 
ainda, a respeito de uma forma de falar de tal situação envolvendo 
o recurso da Resolução de Problemas.
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Resolução da situação-problema

Um exemplo interessante seria o professor induzir seus alunos 
a medir o aumento de visualizações de um determinado vídeo no 
YouTube e usar essas medições no plano cartesiano. 

Os alunos deveriam escolher um vídeo que tivesse acabado 
de ser postado para analisar as visualizações desde o início da 
postagem e, assim, ter dados completos. Além disso, cada aluno 
poderia escolher um vídeo relacionado a um tema de seu interesse 
(como um clipe musical) ou o professor poderia induzi-los a 
escolher um vídeo de um determinado tema que seja atual ou 
outro assunto importante. 

Após recolher os dados por um tempo predeterminado, alunos 
e professor tabelariam estes dados para colocá-los no plano 
cartesiano e visualizar a função que se formaria.

Assim, além de trabalhar conceitos matemáticos importantes 
para o primeiro ano do ensino médio, estimularia-se o interesse dos 
alunos, pois o Youtube é uma das redes sociais que os estudantes 
gostam muito, podendo, assim, alcançar uma aprendizagem eficaz.

Faça valer a pena

1. O processo de discussão sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) iniciam em 1995 e 1996, e o primeiro documento é lançado em 1997. 
Estes documentos estão organizados em três segmentos: educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio.

A respeito das orientações dos PCNs, marque a opção que contenha 
informação correta.

a) Os PCNs são referenciais curriculares apenas para o ensino fundamental 
do Brasil que têm como objetivo dar subsídios para atividades escolares de 
ensino e de aprendizagem.

b) Os PCNs não são regras obrigatórias para serem seguidas; podem ser 
adaptados ao contexto local, além de servirem como referências de 
objetivos, conteúdos e didática de ensino. 

c) Os PCNs são referenciais curriculares obrigatórios para o ensino 
fundamental e médio do Brasil que têm como objetivo dar subsídios para 
atividades escolares de ensino e de aprendizagem.
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d) Os PCNs não devem ser usados como subsídios para a elaboração do 
currículo das escolas, ajudando no desenvolvimento de atividades escolares 
de ensino e de aprendizagem. 

e) Os PCNs orientam que o ensino de Matemática não deve estar sempre 
relacionado aos temas transversais atuais, como ética, orientação sexual, 
meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, trabalho e consumo.

2. A partir do ano de 1997, são lançados os primeiros documentos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica (PCNs), 
organizados em três segmentos: educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio, e com objetivo de melhorar a qualidade da educação do país.

Com relação a melhorar a Educação no Brasil, qual das alternativas corrobora 
com este objetivo.

a) O projeto político pedagógico curricular das escolas não deve buscar 
metodologias de ensino diferenciadas que atendam às necessidades dos 
alunos, para assim atingir uma aprendizagem significativa. 

b) Levar em consideração o contexto no qual a escola está inserida é 
fundamental para elaborar o seu projeto político pedagógico curricular, pois 
esta deve atender às necessidades da sociedade.

c) Ao elaborar os projetos políticos pedagógicos curriculares as escolas 
devem ser autônomas e independentes, pois o que determinará os objetivos 
destes projetos é o contexto em que a escola está inserida. 

d) A elaboração do projeto político-pedagógico curricular da escola deve 
ser totalmente embasada nos parâmetros curriculares nacionais, tomando-
os não como regras, mas como referenciais.

e) A elaboração do projeto político-pedagógico curricular não deve ser 
pensada e refletida por todos os sujeitos envolvidos com a instituição, como 
coordenadores, professores, diretores e outros.

3. Um fator de extrema importância observado nos PCNs para se atingir 
as mudanças na organização do currículo de Matemática está ligado às 
estratégias didáticas do professor. Estas são denominadas recursos didáticos.

Marque a alternativa que somente apresenta recursos didáticos presentes 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997.

a) Laboratórios de ensino; resolução de problemas; jogos; tecnologias da 
informação. 
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b) Visitas a museus de ciências; resolução de problemas; história da 
matemática; tecnologias da informação.

c) Resolução de problemas; história da matemática; tecnologias da 
informação; jogos. 

d) História da matemática; tecnologias da informação; jogos; modelagem 
matemática.

e) História da matemática; tecnologias da informação; jogos, etnomatemática.
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Unidade 2

O ensino do Cálculo

Para um estudante de um curso de Matemática, algumas 
questões sobre o desenvolvimento do Cálculo Diferencial e 
Integral, desde seu surgimento até sua aplicação no ensino da 
atualidade, são importantes para sua formação.

A descoberta do Cálculo Diferencial e Integral por Newton 
e Leibniz foi de grande contribuição para o desenvolvimento 
da Matemática como um corpo de conhecimento. Porém, 
isso ocorreu por meio de um processo gradativo, no qual 
a necessidade da resolução de problemas relacionados ao 
cotidiano possibilitou solucionar situações como calcular a 
área de terrenos com formas irregulares. Essas investigações 
levaram a desenvolver a integração e a diferenciação, mas num 
primeiro momento ambas não estavam relacionadas, uma vez 
que a integração surge da solução de problemáticas envolvendo 
comprimentos, áreas e volumes e a diferenciação surge de 
problemáticas envolvendo tangentes de curvas. Posteriormente, 
relacionaram ambas como operações inversas.

Considerando a resolução de tais situações, não havia 
a preocupação com o rigor matemático, desenvolvido 
a partir dos estudos com a análise na reta, e sim com o 
desenvolvimento da técnica, o que ocasionou deduções 
absurdas, comprometendo os resultados. Isso mudou após a 
metade do século XVIII, quando a preocupação com o rigor 
matemático aparece, levando ao desenvolvimento da Análise 
Matemática. Assim, no século XIX, baseada na Análise e na 
Lógica, começa a fundamentação do Cálculo.

Nesta unidade estudaremos algumas situações-problemas 
para entendermos o ensino do Cálculo. Isso ocorrerá em três 

Convite ao estudo
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momentos: o primeiro versará sobre o ensino do Cálculo nos 
séculos XX e XXI, a partir de uma abordagem comparativa; o 
segundo, sobre o ensino do Cálculo na educação básica, no 
qual identificaremos quais conteúdos desta etapa de ensino se 
relacionam com o Cálculo e, por fim, os recursos e as tendências 
do ensino do Cálculo.

As situações-problemas estão relacionadas às discussões 
anteriores sobre a educação matemática e à formação do futuro 
professor. Para tanto, nosso contexto de aprendizagem é baseado 
também na realidade de unidades escolares, com professores de 
Matemática que estão em formação continuada no decorrer do 
ano letivo e necessitam discutir algumas temáticas pertinentes ao 
ensino da disciplina.

Ao final desta unidade, esperamos que você seja capaz de 
utilizar os conteúdos abordados em suas futuras práticas de sala 
de aula, contribuindo, dessa forma, para sua formação.

Bons estudos!
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Seção 2.1

O ensino do Cálculo nos séculos XX e XXI

Diálogo aberto 

A professora e diretora Fernanda combinou com seus professores 
de continuarem os trabalhos realizados na reunião inicial do ano letivo, 
sendo de responsabilidade de cada coordenador de área organizar 
alguns encontros de formação continuada para os professores. A 
professora Tainá, coordenadora da área de Matemática, propôs 
abordar as seguintes questões: o ensino do Cálculo no século XX em 
comparação com o século XXI: quais são as principais mudanças? 
Quais são as principais dificuldades dos alunos com relação à 
aprendizagem do Cálculo, a partir de alguns estudos?

Sendo você, um dos professores participantes desse encontro de 
formação de professores, como responderia a tais questões?

Não pode faltar

Para compreendermos sobre o Cálculo ensinado no século 
XXI, precisamos conhecer um pouco sobre seu desenvolvimento. 
Vamos iniciar pelos seus desenvolvedores: segundo Eves (2004), o 
inglês Isaac Newton (1642–1727) foi um estudioso que arquitetou 
diversos projetos mecânicos em seu tempo, utilizando conceitos 
matemáticos e físicos. Mostrou diversos resultados matemáticos, 
proporcionando grandes contribuições , como o teorema do binômio 
generalizado, conhecido como binômio de Newton; o método dos 
fluxos, correspondente ao cálculo diferencial da atualidade. No caso 
do trabalho sobre o método dos fluxos, escrito em 1671 e publicado 
em 1736, Newton estudou que uma curva era gerada a partir do 
movimento de um ponto; a partir disso, as coordenadas do ponto 
utilizado tornam-se variáveis. Newton definiu este resultado como 
fluente e à sua taxa de variação denominou fluxo. A relação entre 
ambos denominamos, atualmente, de diferenciação. 



U2 -O ensino do Cálculo58

Segundo Boyer (1996), apesar de Newton não ter sido o primeiro 
a usar a diferenciação e integração, suas contribuições ao Cálculo 
proporcionaram um algoritmo geral, que pode ser aplicado às 
funções, tanto algébricas quanto transcendentais.

O alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) foi estudioso 
de diversos assuntos relacionados à Matemática, Filosofia, Teologia. 
Segundo Eves (2004), Leibniz realizou estudos acerca do Cálculo 
entre 1673 e 1676, resolvendo problemáticas que envolvem o 
Teorema Fundamental do Cálculo e desenvolvendo fórmulas 
elementares de diferenciação. Foi Leibniz quem instituiu o símbolo da 
integral, indicado por 

Elipse P PF PF a= ∈ + ={ }α 1 2 2

 , em 1675, e quem posteriormente escreve um 
trabalho sobre integrais, em 1684.

Vimos que ambos os matemáticos, Newton e Leibniz, contribuíram 
para o desenvolvimento do Cálculo. Por muito tempo houve 
discussão sobre a quem deveriam atribuir seu desenvolvimento, pois 
os trabalhos de Newton são anteriores aos de Leibniz, ao passo de 
que este autor publicou primeiro seus resultados. Hoje, entendemos 
que ambos promoveram seus estudos de forma independente.

Muitos outros matemáticos contribuíram para o desenvolvimento 
da Matemática no século XIX, sendo que alguns dedicaram seus estudos 
ao Cálculo. Entre esses estudiosos estão Joseph-Louis Lagrange 
(1736-1813) que utilizou o rigor matemático em seus trabalhos e 
motivou outros, como o francês Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) 
a fazer o mesmo. Outros matemáticos também contribuíram para 
o desenvolvimento do Cálculo, dos quais destacamos Karl Wilhelm 
Theodor Weierstrass (1815-1897) que desenvolveu o conceito de 
limite de uma função, e Georg Friedrich Bernard Riemann (1826-
1866) que desenvolveu o que conhecemos por integral de Riemann, 
na qual propôs uma nova abordagem para os conceitos existentes 
sobre a integração.

Segundo Miorin (1998), desde o século XIX o ensino do Cálculo 
Diferencial e Integral já ocorria no Brasil, porém foi institucionalizado 
de modo gradativo no século XX, conforme destacamos a seguir:

O ensino secundário brasileiro, entretanto, percorreu um 
longo caminho desde o descobrimento do Brasil, em pleno 
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Renascimento, até 1931 para começar a ser organizado em 
um sistema nacional. O ensino de Matemática, também teve 
um longo caminho a percorrer. Num primeiro momento, 
para conseguir que suas várias áreas fossem consideradas 
importantes para a formação geral do estudante. Num 
segundo momento, para modernizar seus conteúdos. 
(MIORIN, 1998, p. 81)

Após ocorrer o processo de generalização do Cálculo e a expansão 
de seu ensino, já no século XX, também ocorrem aplicações em 
diversas áreas, o que proporciona grande desenvolvimento, como: 
processamento de sinais; redes elétricas; geração, distribuição e 
análise do consumo de energia elétrica; tratamento de águas e 
afluentes; lançamento de aeronaves no espaço; mecânica dos 
fluidos; viscoelasticidade; pesquisas com células-tronco; biologia 
matemática; economia e teoria de controle; estatística; dentre outros.

Pesquise mais

Aprofunde seus conhecimentos, lendo como o Cálculo Diferencial 
e Integral contribuiu para o desenvolvimento de tantas áreas de 
conhecimento. Indicamos o trabalho a seguir para iniciar sua pesquisa. 
Nele você encontrará os conceitos fundamentais do Cálculo e algumas 
de suas aplicações: 

DIAS, G. A. Cálculo Diferencial e Integral e suas Aplicações. Disponível 
em: <http://www2.uesb.br/cursos/matematica/matematicavca/wp-
content/uploads/monografia.-Gabriela-Alves-Vers%C3%A3o-Final.pdf>. 
Acesso em 31 jan. 2017.

Segundo Boyer e Merzbach (2012), o panorama atual da 
Matemática, considerando as últimas três décadas, apresenta diversas 
características, como:

Centros significativos de atividade matemática se 
espalharam pela Ásia, e a comunicação matemática se 
tornou mais rápida e mundial, em grande parte com o 
auxílio da internet [...] Diversos problemas, inclusive 
questões importantes sem solução há muito tempo, 
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foram resolvidos com computadores; a teoria da 
complexidade e outros desenvolvimentos matemáticos 
serviram para aumentar o poder computacional dirigido 
à resolução de problemas matemáticos. (BOYER; 
MERZBACH, 2012, p. 431)

Refletindo sobre esse panorama, houve grandes avanços 
com o desenvolvimento do Cálculo, no entanto, boa parte do 
conhecimento acumulado sobre o Cálculo, por centenas de anos, 
foi segmentado. Assim, a partir da década de cinquenta, é ensinado 
de forma institucionalizada nas universidades, sistematizado em 
bases axiomáticas, seguindo um rigor formal. Diante dessa situação, 
na década de 1980, a educação matemática se fortalece no Brasil 
e são desenvolvidas várias pesquisas sobre o ensino da disciplina. 
Em algumas dessas, aborda-se o ensino do Cálculo de maneira 
quantitativa, ou seja, quanto mais exercícios se propusesse para 
o aluno, melhor sua preparação. Isso só começa a mudar com as 
investigações sobre o processo de ensino e aprendizagem, em 
especial a do Cálculo.

Nessas pesquisas podemos averiguar que o ensino da Matemática 
e, consequentemente, do Cálculo, não se resume apenas ao 
desenvolvimento do raciocínio lógico formal, mas ao desenvolvimento 
de habilidades e competências, levando à compreensão das 
operações fundamentais, nas quais o estudante passa de um receptor 
passivo do conhecimento para um receptor ativo, transitando de uma  
abordagem tradicional baseada principalmente na memorização para 
uma abordagem baseada na resolução de problemas. 

Nessa nova perspectiva temos que, segundo Moreno,

[...] todo o conhecimento novo é construído apoiando-
se sobre os conhecimentos anteriores que, ao mesmo 
tempo, são modificados. Na interação desenvolvida 
por um aluno em situação de ensino, ele utiliza seus 
conhecimentos anteriores, submete-os à revisão, 
modifica-os, rejeita-os ou os completa, redefine-os, 
descobre novos contextos de utilização e, dessa maneira, 
constrói novas concepções. (MORENO, 2006, p. 51)
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Essa metodologia de ensino, que vem ganhando força no século 
XXI, afirma que o processo de ensino e aprendizagem da Matemática 
deve começar nos anos iniciais da educação básica. Isso também se 
verifica nos documentos norteadores do ensino da Matemática, nos 
quais encontramos a perspectiva na qual aprender conceitos desta 
disciplina depende da compreensão do objeto de estudo, ou seja, 
é necessária a apreensão do significado. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), temos que:

[...] é necessário que, no processo de ensino e 
aprendizagem, sejam explorados: a aprendizagem de 
metodologias capazes de priorizar a construção de 
estratégias de verificação e comprovação de hipóteses 
na construção do conhecimento, a construção de 
argumentação capaz de controlar os resultados desse 
processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz 
de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites 
e alcances lógicos das explicações propostas. (BRASIL, 
1997, p. 25)

[...] modo como o sujeito percebe a utilidade 
da Matemática; o sentimento de capacidade ou 
incapacidade percebido pelo sujeito diante de uma 
tarefa matemática; a confiança ou a ansiedade sentida 
quando o sujeito é solicitado a resolver um problema 

Segundo Moura (2012), o papel da Matemática é propiciar o 
desenvolvimento lógico, a rapidez do pensamento e a capacidade 
de selecionar informações, fazendo seu uso eficaz para o 
desenvolvimento coletivo e individual, de maneira inovadora e 
produtiva. Nesse sentido, é necessário recorrer a metodologias 
de ensino que propiciem: investigações, modelagens, resolução 
de problemas e, assim, otimizar as potencialidades, minimizando 
as dificuldades dos alunos e propiciando o desenvolvimento das 
habilidades matemáticas.

Blumenthal (2002) aponta que as variáveis afetivas associadas 
a sentimentos, crenças, atitudes, valores e apreciações de uma 
pessoa podem causar dificuldades de aprendizagem em Matemática 
relacionadas ao:
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matemático; a motivação para o aprender; o prazer, o 
interesse, a frustração no fazer matemático; a crença 
sobre a natureza da Matemática; a atitude percebida 
pelo estudante, quanto ao modo como seus pais ou 
professores se percebem a si mesmos quando foram 
estudantes de Matemática ou, o modo como o sujeito 
atribui as causas de seu sucesso ou de seu fracasso diante 
de tarefas Matemáticas. (BLUMENTHAL, 2002, p. 31)

Nesse sentido, é necessário que professores e demais 
profissionais envolvidos no processo educativo estejam cientes 
sobre as diferentes dificuldades de aprendizagem no processo de 
ensino da Matemática, principalmente quando o aluno apresenta 
dificuldades ao desenvolver atividades aritméticas básicas, como a 
numeração, a quantificação ou ao fazer cálculos, para detectar as 
causas e prevenir ou promover aprendizado ao aluno.

Segundo Guerra (2002), as principais dificuldades vinculadas 
ao desenvolvimento matemático são relacionadas a: contagem; 
aritmética, leituras de enunciados, formato e forma, tamanho e 
comprimento, símbolos visuais, relação de correspondência. Tais 
dificuldades prejudicam as habilidades:

a) linguísticas: ao comprender as nomenclaturas específicas 
na Matemática; entendimento das operações matemáticas; 
compreensão de símbolos matemáticos.

b) perceptivas:  reconhecimento de símbolos e sinais, operações 
com agrupamentos e conjuntos.

c) de atenção: não desenvolve adequadamente operações 
matemáticas básicas deixando de anotar partes ou figuras que os 
complementam, além de não observar sinais nos cálculos.

d) matemáticas: não desenvolve sequências de operações, 
prejudicando o entendimento do conteúdo e demais conteúdos 
subsequentes.

Outros motivos causam o insucesso na aprendizagem da 
Matemática, dentre elas podemos destacar as dificuldades 
específicas com o conteúdo, o que gera uma defasagem dos 
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pré-requisitos; metodologias inadequadas para o ensino; além de 
outros fatores que podem prejudicar o desenvolvimento do aluno.

Reflita

Como as dificuldades vinculadas ao processo de ensino da Matemática 
na educação básica podem influenciar nas dificuldades de aprendizado 
do Cálculo?

Frescki e Pigatto (2009, p. 911) apontam que há estudos acerca 
das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem do Cálculo. 
Elas foram levantadas em diversas pesquisas de autores, a saber: Cury 
(2005), Flemming e Luz (1999), Nascimento (2002), Soares e Sauer 
(2004) e Barbosa (2004). Tais autores apontam para problemas que 
evoluem, como em uma bola de neve, pois vêm se acumulando no 
decorrer de todo o ensino básico, culminando no ensino superior.

Segundo as autoras, tais problemas, de acordo com os 
pesquisadores citados, são resultado do modo que os conteúdos 
matemáticos são estudados no decorrer da educação básica, 
utilizando-se de "macetes" e fórmulas decoradas, sem que os alunos 
compreendam os conceitos básicos. Assim, 

No ensino superior[...] se encontra um paradigma de 
educação baseado no modelo tradicional de ensino, no 
qual a metodologia utilizada é, em boa parte, apenas 
expositiva e dialogada. Desta maneira, perpetua-se o 
desenvolvimento nos estudantes das mesmas habilidades 
de memorização e reprodução da educação básica. 
(FRESCKI; PIGATTO, 2009, p. 911)

Essas autoras ainda ressaltam o aumento da exigência profissional 
nos dias atuais. Os profissionais devem ser capazes de propor soluções 
práticas e imediatas para a resolução de problemas que surgem em 
suas áreas de atuação. Portanto, é relevante que os alunos, além 
de resolver expressões ou equações, compreendam sua finalidade 
aplicada à realidade para resolver problemas.
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Exemplificando

Uma pesquisa realizada na área de educação matemática contou com 
uma enquete com alunos do curso de Licenciatura em Matemática, 
de um instituto de Educação, do estado do Mato Grosso. A questão 
era: quais são os de dificuldades de aprendizagem do Cálculo I? Os 
principais fatores apontados foram: falta de conhecimentos básicos em 
Matemática; pouco tempo para os estudos; metodologia de ensino; 
complexidade inerente à disciplina e a dificuldade de contextualizar a 
teoria com a prática. 

Fonte: adaptado de Leite, Strentzke e Darsie (s.d). Disponível em: <http://
www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/5209.htm>. Acesso 
em: 31 jan. 2017.

Vimos nesta seção aspectos relevantes sobre o ensino do Cálculo 
e sua história.  Nas próximas seções de estudo, vamos aprofundar um 
pouco mais sobre o ensino do cálculo na educação básica (séries 
finais do ensino fundamental e ensino médio).

Assimile

Você aprendeu nesta seção sobre o surgimento do Cálculo e a 
contribuição de diversos matemáticos nesse processo. Além disso, 
vimos que o Cálculo é uma área do conhecimento que propiciou 
diversas descobertas científicas, nos mais diferentes setores. Quanto 
ao seu ensino, principalmente no século XX, foi institucionalizado e 
inserido nos programas de ensino das universidades brasileiras, porém 
sua abordagem tradicional priorizava o aprendizado das técnicas de 
cálculo. Esse cenário vem se modificando com as contribuições da 
educação matemática no processo de ensino e aprendizagem. No 
século XX verificamos mudanças de paradigmas quanto ao processo 
de ensino, que está em busca de novas alternativas para que o aluno 
consiga compreender o que está sendo ensinado, por meio de 
metodologias que favoreçam esse processo, por exemplo: resolução 
de problemas, modelagem, investigações matemáticas e uso de 
tecnologias na sala de aula.
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Sem medo de errar

Foram propostas duas questões para você sobre o tema desta 
seção, trazemos aqui um exemplo de resposta, que você poderá 
complementar com as suas reflexões.

Quanto à primeira questão: sobre o ensino do Cálculo no século 
XX, em comparação ao século XXI, quais são as principais mudanças? 

De acordo com o que estudamos, é possível verificar que, para 
o desenvolvimento do Cálculo, foi necessário empregar o rigor 
formal das deduções matemáticas. O Cálculo, no século XX, era 
baseado em técnicas de cálculo, rigor formal, sem que se levasse 
em conta a compreensão do aluno a respeito do que estava sendo 
ensinado. Nessa perspectiva, o estudante seria apenas um receptor 
de informações, e se entendia que quanto mais informação este 
obtivesse, mais ele saberia sobre o Cálculo. Diante de pesquisas na 
área da educação matemática começou-se a investigação sobre 
como ocorre a aprendizagem desse conteúdo. As contribuições 
de tais estudos culminam, no século XXI, a uma gradual mudança 
de paradigmas, de um ensino tradicional para uma perspectiva 
construtivista e sociointeracionista.

Quanto à segunda questão: quais são as principais dificuldades 
dos alunos com relação à aprendizagem do cálculo, a partir de 
alguns estudos?

Podemos constatar que as dificuldades estão principalmente 
relacionadas às defasagens de conteúdos estudados na educação 
básica, acumuladas de outros fatores, como o tempo dedicado aos 
estudos, a metodologia empregada no ensino, dentre outros.

Avançando na prática 

Seminário sobre o ensino do Cálculo

Descrição da situação-problema

Após a participação dos professores no encontro inicial de 
formação sobre o ensino do Cálculo, foi proposto aos participantes 
que estruturassem suas reflexões, por meio de anotações, e 
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preparassem, em conjunto, um seminário para expor aos demais 
colegas da instituição os principais pontos do tema. Diante dessa 
proposta, apresente em tópicos os temas expostos anteriormente 
que são essenciais para a apresentação do seminário.

Resolução da situação-problema

 Anteriormente, estudamos assuntos relacionados às questões: 
o ensino do Cálculo no século XX em comparação ao século 
XXI: quais são as principais mudanças? Quais são as principais 
dificuldades dos alunos com relação à aprendizagem do cálculo, a 
partir de alguns estudos? 

A partir desses estudos, os temas essenciais são:

• O desenvolvimento do Cálculo: verificamos uma abordagem 
panorâmica sobre seu desenvolvimento histórico, e as 
contribuições de muitos matemáticos, na qual ressaltamos 
Newton e Leibniz.

• O ensino do Cálculo no Brasil a partir do século XIX: com 
a institucionalização do ensino do Cálculo a principal 
metodologia aplicada era o ensino tradicional, no qual o 
aluno tinha o papel passivo no seu processo de ensino e 
aprendizagem.

• O ensino do Cálculo e a educação matemática: a influência 
da educação matemática proporcionou a mudança 
de paradigma no ensino do Cálculo, uma vez que, em 
pesquisas sobre o estado da arte do Cálculo nas últimas 
décadas, vemos que há um grande volume de pesquisas 
apontando os problemas e apresentando propostas de 
ensino. Com isso e a aplicação de novas metodologias, o 
papel do aluno passa a ser ativo no seu processo de ensino 
e aprendizagem.

• As dificuldades no ensino do Cálculo: muitas das 
dificuldades de conteúdo em um curso de Cálculo recaem 
principalmente nos conteúdos algébricos e estudos de 
funções estudados na educação básica, com a ciência 
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disso, o professor desse nível de ensino pode proporcionar 
atividades que fortaleçam o aprendizado desses conteúdos 
e minimizem dificuldades futuras.

A partir dos pontos levantados, é só começar a preparar a 
apresentação do seminário.

Faça valer a pena!

1. O desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral foi uma grande 
contribuição para os avanços tecnológicos da atualidade. Sobre seu 
desenvolvimento, julgue as sentenças a seguir:
I) Leibniz, no século XVII, utilizou-se do rigor matemático aplicado na 
Análise Real e do formalismo para o desenvolvimento de suas teorias sobre 
o Cálculo, da mesma forma que na atualidade.

II) Newton e Leibniz disputaram a autoria do Cálculo Diferencial e Integral.

III) Leibniz foi o responsável pelo desenvolvimento apenas do Cálculo 
Integral, sendo que adotou a simbologia para Integral usado na atualidade.

IV) Newton foi o responsável apenas pelo desenvolvimento do Cálculo 
Diferencial, sendo que ele utilizava uma notação totalmente diferente da 
utilizada na atualidade.

Assinale a alternativa correta correspondente ao julgamento das sentenças:

a) As sentenças I, II e III são verdadeiras.

b) As sentenças I, III e IV são falsas.

c) As sentenças II, III e IV são falsas.

d) As sentenças I e II são verdadeiras.

e) As sentenças III e IV são verdadeiras.

2. O ensino do Cálculo no Brasil sofreu mudanças nas últimas décadas. 
Realizando uma abordagem comparativa, relacione as sentenças a seguir 
de acordo com as características predominantes de cada século:

I – Ensino do Cálculo no século XX.

II – Ensino do Cálculo no século XXI.

Relaciona-se a:
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A – Ensino tradicional, com o aluno sendo um receptor de informações.

B – Ensino baseado nas tendências de ensino investigadas pela educação 
matemática.

C – Ensino no qual o aluno é agente ativo na construção do seu 
conhecimento.

Assinale a alternativa que corresponde ao correlacionamento entre as 
sentenças.

a) I – A; I – B; II – C.

b) I – B; I – C; II – A.

c) I – C; II – B; II – A. 

d) I – A; II – B; II – C.  

e) I – B; II – A; II – C.

3. No panorama atual do ensino do Cálculo podemos encontrar pesquisas 
que apontam diversas dificuldades relacionadas ao processo de ensino e 
aprendizagem do cálculo que se iniciam desde a educação básica.

Com base nisso, julgue as sentenças a seguir como verdadeira (V) ou falsa (F).

I) Os conhecimentos sobre novas tecnologias de informação, para aplicar 
em aulas de Matemática na educação básica, podem favorecer o ensino de 
conteúdos relacionados ao Cálculo.

II) Com qualquer metodologia de ensino, enquanto professores da educação 
básica, podemos ensinar conteúdos relacionados ao Cálculo.

III) Existem dificuldades, relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem 
do Cálculo, decorrentes do pouco tempo de dedicação aos estudos e de se 
estabelecer relação dos conteúdos estudados na educação básica com os 
estudados em um curso de Cálculo no ensino superior.

Assinale a alternativa que corresponde respectivamente ao julgamento das 
sentenças:

a) V, V e F.

b) V, F e F.

c) V, F e V.

d) F, F e V.

e) F, V e V.
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Seção 2.2

O ensino do Cálculo na educação básica

Diálogo aberto 

Dando continuidade aos encontros de formação de professores, 
o tema a ser discutido é o ensino do Cálculo na Educação Básica. 
Para falar sobre essa temática, foram propostas as seguintes questões:

1) Que aprendizagens na educação básica otimizam a 
aprendizagem do Cálculo e minimizam suas dificuldades?

2) Em quais momentos, do ensino da Matemática na educação 
básica, é possível identificar o estudo do cálculo?

3) Quais são os limites e as possibilidades do ensino do cálculo na 
educação básica?

Sendo você um dos professores participantes da formação de 
professores, como responderia às questões?

Não pode faltar

Ao refletirmos sobre o ensino e a aprendizagem do Cálculo, 
precisamos identificar quais são os fatores que favorecem seu 
aprendizado. Dessa forma, ao analisar a formação na educação 
básica, percebemos que os conteúdos e as metodologias adotadas 
fazem parte desse processo. Nesse sentido, é essencial desenvolver o 
raciocínio crítico do estudante e lhe fornecer ferramentas básicas que 
o auxiliem em sua compressão, pois dela deriva a formação inicial do 
indivíduo.  A respeito disso, Silva (2011, p. 400) ressalta que:

Ao ingressarem no curso superior, os estudantes trazem 
suas expectativas: Aqueles que no Ensino Médio logravam 
sempre boas avaliações em matemática, levam para a 
universidade a esperança de que o curso de Cálculo não 
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deva representar obstáculos para o seu aprendizado. 
Entretanto, ao se depararem com questões globais 
envolvendo os temas anteriormente estudados, em 
geral de modo departamentalizado, acrescidas de novas 
ideias impactantes como o infinito, as aproximações, a 
continuidade, a incomensurabilidade etc., quase sempre 
veem frustradas suas expectativas iniciais.

Pesquise mais

Estude na íntegra o artigo de Benedito Antonio da Silva, intitulado 
Diferentes dimensões do ensino e aprendizagem do Cálculo.  O autor 
teve como objetivo “discutir diferentes componentes envolvidos no 
ensino e aprendizagem do Cálculo, em particular aqueles referentes 
ao próprio saber matemático e às expectativas dos sujeitos envolvidos 
no processo: estudantes e professores” (SILVA, 2011). Esse estudo 
contribuirá para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. O 
artigo está disponível em: <revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/
download/7101/5993>. Acesso em: 28 fev. 2017.

A leitura deste artigo é importante para entender as dimensões do 
Cálculo. Pois, assim, pode-se compreender que todo conteúdo 
estudado na educação básica converge para o aprendizado do Cálculo 
que, geralmente, só é abordado no ensino superior.

Durante a formação na educação básica necessitamos, enquanto 
professores, desenvolver atividades que propiciem o pensar e 
raciocinar nos alunos, com a finalidade de que sejam capazes de 
formular ideias e relacionar informações. Nesse sentido, a construção 
do pensamento matemático é essencial para que se desenvolvam 
habilidades e competências acerca de uma forma de pensamento e 
raciocínios sobre objetos matemáticos, já que um dos objetivos que 
a educação básica pretende alcançar é que seus alunos cursem o 
ensino superior, ou seja, mesmo que estes alunos não cheguem a 
estudar cálculo no ensino fundamental e médio, é importante que 
tenham oportunidade de aprender os conteúdos considerados base 
para sua aprendizagem, já que é uma disciplina presente em grande 
parte dos cursos de ensino superior.
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Este pensamento matemático pode iniciar-se desde os primeiros 
anos de vida do indivíduo, podendo ser instigado durante sua 
fase escolar. E, nesse sentido, faz-se importante abordarmos a 
respeito de um dos grandes aliados da aprendizagem do Cálculo: o 
pensamento algébrico.

Atualmente, utilizamos uma linguagem simbólica convencional 
nos procedimentos aplicados nas resoluções de Cálculo. Para 
que esse processo seja bem-sucedido, é importante que desde as 
séries iniciais os estudantes construam significados para os termos 
notacionais, associando a linguagem simbólica às formas do 
pensamento algébrico. 

Segundo Fiorentini, Miguel e Miorin (1993, p. 95), mesmo tendo 
diferentes concepções sobre o ensino da álgebra, em geral, há a 
“redução do pensamento algébrico à linguagem algébrica”, em que 
priorizam o desenvolvimento de resoluções de atividades que versam 
em converter a linguagem corrente em linguagem simbólica e aplicar 
algoritmos para a resolução.

Nessa abordagem, existe uma tendência para a metodologia do 
ensino tradicional no qual o professor resolve exemplos, que, em 
geral, são algoritmos, e os alunos reproduzem a resolução usada 
como modelo em outros exercícios. Observamos que nesse tipo de 
abordagem ocorre o processo oposto do desenvolvimento histórico, 
pois inicialmente introduzem a linguagem algébrica para depois 
atribuir-lhe significado e buscar desenvolver o pensamento algébrico 
e matemático.

As consequências dessa abordagem metodológica acabam por 
não propiciar ao estudante o estabelecimento de conexões entre os 
conteúdos e os objetos matemáticos, restando ao aluno fazê-los por 
conta própria. Assim, em muitos casos, há somente a priorização do 
ensino de técnicas sem favorecer o desenvolvimento do pensamento 
algébrico e, consequentemente, o pensamento matemático.

Um dos meios para mediar essa situação é utilizar estratégias 
metodológicas, como a resolução de problemas, a investigação 
matemática, a modelagem, dentre outras. Para Schoenfeld (1996, p. 
8), a resolução de problemas é uma forma de ajudar os alunos “a 
aprender a pensar matematicamente”, e pensar matematicamente 
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significa: ”(a) ver o mundo de um ponto de vista matemático (tendo 
predileção por matematizar: modelar, simbolizar, abstrair, e aplicar 
ideias matemáticas a uma larga gama de situações), e (b) ter as 
ferramentas do ofício para matematizar com sucesso”.

Exemplificando

Em uma resolução de problemas, o papel do professor é mediar a 
aprendizagem. Apresentamos as etapas essenciais desse processo:

Para Buriasco (1995):

• O professor apresenta um problema escolhido por ele ou pelos 
alunos.

• Os alunos tentam resolver o problema com o conhecimento que 
têm.

• Quando os alunos encontram algum obstáculo (falta de conteúdo 
necessário para a resolução do problema) o professor apresenta, de 
alguma forma, esse conteúdo.

• Resolvido o problema, os alunos discutem sua resolução, se 
necessário, com a ajuda do professor. Essa discussão envolve todos 
os aspectos da resolução do problema, inclusive, os do conteúdo 
necessário.

• O professor apresenta outro problema, escolhido por ele ou pelos 
alunos.

Como vimos anteriormente, para que o processo de aprendizagem 
do Cálculo seja bem-sucedido, é necessário que o ensino da álgebra 
permita ao estudante que ele se aproprie gradualmente das notações 
algébricas e atribua significados a elas para que desenvolva relações 
entre os objetos matemáticos, gerenciando as formas de pensamento 
do mais simples ao mais complexo.

Nesse sentido, o desenvolvimento do pensamento desde as 
séries iniciais, dirigido de modo que relacione a aritmética com 
a álgebra, tende a favorecer o desenvolvimento do pensamento 
matemático formando conexões e estruturas lógicas e contribuindo 
para os processos de abstrações e generalizações exigidos no 
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pensamento algébrico. Segundo Lins e Gimenez (1997, p. 152), a 
educação algébrica “deve compreender dois objetivos centrais: 1) 
permitir que os alunos sejam capazes de produzir significados para 
a álgebra; e 2) permitir que os alunos desenvolvam a capacidade 
de pensar algebricamente”, ou seja, promover experiências que 
favoreçam sistemas de representações e ferramentas que aprimorem 
gradativamente as formas de pensamento e um meio para que haja 
significação para a linguagem simbólica. 

Podemos perceber, então, que o ensino de aritmética, desvinculado 
de significados algébricos, coopera para que os estudantes tenham 
dificuldades na aprendizagem de procedimentos algébricos e, se não 
forem sanadas, consequentemente, também terão dificuldades na 
aprendizagem do cálculo.

Reflita

Vimos que precisamos desenvolver formas de pensamento matemático 
para que tenhamos sucesso no processo de ensino e aprendizagem do 
Cálculo. Com base nisso, reflita sobre:

Que conteúdos são estudados na educação básica e que são 
imprescindíveis para o aprendizado do Cálculo?

Durante a educação básica, o professor deve utilizar investigações 
que levam o estudante à descoberta de procedimentos algébricos, 
sendo por ele atribuídos significados, como a necessidade de resolver 
uma equação de segundo grau, ou outra equação, desde que seja 
atrelada a um contexto que permita ao estudante explorar alternativas 
e investigar possíveis soluções. Quando isso ocorre, damos ao aluno 
uma base de conhecimentos essenciais para aprender o Cálculo. 
Dentre esses conteúdos, destacamos aqueles que, trabalhados com 
metodologias diversificadas, poderão favorecer o desenvolvimento 
do pensamento matemático: expressões fracionárias; equações, 
inequações, operações algébricas envolvendo polinômios; 
trigonometria e funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, 
compostas, inversas, trigonométricas.

Além de todos estes conteúdos que devem ser trabalhados na 
educação básica para que o estudante tenha uma aprendizagem 
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significativa de cálculo no ensino superior, o professor pode, ainda, 
trabalhar a noção intuitiva de limite por meio, por exemplo, da 
aproximação de uma circunferência por um polígono de n lados, desde 
que n -> infinito. Além disso, pode apresentar o conceito de integral 
por meio de cálculos de áreas irregulares através da decomposição 
da área em polígonos regulares. Além disso, não podemos deixar de 
apontar a importância do estudo a respeito de coeficiente angular da 
reta para a fundamentação de derivadas. 

Além do exposto anteriormente, é necessário que o estudante 
desenvolva outras habilidades e competências. Kieran (2007, p. 
709) aponta que “reformas nos programas de álgebra tendem a dar 
maior relevância para as funções, às várias maneiras de representar 
as situações funcionais e para a solução de problemas do “mundo 
real” por métodos diferentes daqueles dos manuais de manipulação 
simbólica”. Corroborando com essa ideia temos que:

Os conteúdos tratados nos cursos de Cálculo remontam 
ao conceito de função. Ao introduzir a palavra função, 
Leibniz visava designar qualquer das variáveis geométricas 
associadas a uma determinada curva. Paulatinamente tal 
noção foi assumindo especificidades, passando a designar 
a relação de dependência entre uma variável dependente 
e outras variáveis independentes, desvinculadas de 
uma determinada curva particular. Em consequência a 
palavra continuidade ficou por muito tempo associada 
à permanência de uma mesma expressão analítica que 
definia a função. (SILVA, 2011, p. 399)

Para entendermos sobre os processos de ensino e aprendizagem 
sobre função, recorremos à teoria de representações semióticas de 
Duval (2011). Esse autor aponta três processos mentais fundamentais 
para que haja um registro de representação a partir de um sistema 
semiótico: a formação de uma representação identificável, o 
tratamento e a conversão.

Assimile

A semiótica é a Ciência responsável pelas teorias gerais dos signos e os 
estuda no contexto da vida em sociedade. Alguns estudiosos defendem 
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que ela pode ser considerada como a área responsável pelo estudo do 
funcionamento do pensamento, sendo, desta forma, responsável em 
explicar o modo com que o homem entende, compreende e interpreta 
o mundo, bem como a maneira com que gera conhecimentos e os 
partilha.

Assimile

As transformações de representações em outras transformações 
semióticas estão no coração da atividade matemática. As dificuldades 
dos alunos para compreender matemática surgem por conta da 
diversidade e complexidade dessas transformações. Para estudar esta 
complexidade, as representações semióticas devem ser analisadas, não 
sim dos objetos ou dos conceitos matemáticos que representam, mas a 
partir do funcionamento representacional que é próprio do registro no 
qual são produzidas (DUVAL, 1993, p. 37).

Segundo Duval (1993, p. 37), “um registro é um campo de variação 
de representação semiótica em função de fatores cognitivos que lhe 
são próprios”. Para ilustrar isto, o autor apresenta dois exemplos de 
registro, sendo o primeiro deles o registro das representações gráficas 
e o outro o registro das figuras geométricas, ambos relacionados 
com as variações de visualizações de uma função afim e uma relação 
de homotetia, respectivamente.  Em resoluções de problemas 
relacionados com pelo menos um desses conceitos, são mobilizadas: 
(1) a capacidade para produzir ou reconhecer de modo espontâneo; 
(2) a coordenação, em cada um desses campos de variação, em outro 
campo de variação: o registro da expressão algébrica das relações 
para visualizar as funções ou o registro de uma fração para a relação 
das configurações geométricas.

Pesquise mais

Para aprofundar seu conhecimento sobre o que seria um sistema 
semiótico, recomendamos estudar o artigo de Duval (2011), intitulado 
de Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do 
pensamento.  O trabalho está disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/
index.php/revemat/article/viewFile/1981-1322.2012v7n2p266/23465>. 
Acesso em: 28 fev. 2017.
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Segundo Damm (2012), corroborando a teoria de Duval, a 
formação de uma representação identificável  pode estar em 
uma linguagem natural como no enunciado de um problema, no 
desenho de uma figura geométrica, em um gráfico, na escrita de 
uma fórmula, entre outros, sendo que ocorre quando há "[...] uma 
seleção de características e de dados do conteúdo a ser representado 
e isso depende de regras, que asseguram o reconhecimento das 
representações e a possibilidade de sua utilização para tratamento." 
(DAMM, 2012, p. 178)

Segundo Duval (2011, p. 16), os tratamentos "são transformações 
de representações dentro de um mesmo registro". Para Damm (2012, 
p. 179), "existem regras de tratamentos próprias a cada registro, sua 
natureza e número variam consideravelmente, de um registro ao 
outro". A autora ainda afirma que o tratamento só será significativo se 
existir a compreensão dessas regras. 

Ainda segundo Duval (2011, p. 16) as conversões são 
"transformações de representações que consistem em mudar de 
registro conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, 
passar da escrita algébrica de uma equação à sua representação 
gráfica".

Apresentamos um quadro síntese de Duval (2011), diferençando 
os tratamentos e as conversões:

Fonte: adaptado de Duval (2011)

Quadro 1.1 |  A transformação de representações semióticas

Permanecendo no mesmo sistema: 
tratamento

Mudando de sistema, mas 
conservando a referência aos mesmos 
objetos: conversão

Quase sempre, é somente este tipo de 
transformação que chama a atenção 
porque corresponde a procedimentos 
de justificação. 
De um ponto de vista “pedagógico”, 
tenta-se, algumas vezes, procurar o 
melhor registro de representação a ser 
utilizado para que os alunos possam 
compreender.

Este tipo de transformação enfrenta os 
fenômenos de não congruência. Isso 
se traduz pelo fato de os alunos não 
reconhecerem o mesmo objeto através 
de duas representações diferentes. 
A capacidade de converter implica a 
coordenação de registros mobilizados. 
Os fatores de não congruência mudam 
conforme os tipos de registro entre 
os quais a conversão é, ou deve ser, 
efetuada.



U2 - O ensino do Cálculo 77

Baseados em Damm (2012), quando lidamos com muitos 
registros é possível haver a transformação de representações e a 
aprimoramento de significados entre eles, e, desse modo, efetuar os 
tratamentos de forma mais econômica e poderosa. Cada registro tem 
características próprias, sejam elas de objeto, conceito ou situação, 
em que precisa de elementos significativos ou informações do 
conteúdo em que ele está representado. Essa complementaridade 
exige que o estudante trabalhe com várias representações do mesmo 
objeto, pois ao perceber as especificidades de cada um, e reforçá-las, 
encontra um caminho de entendimento do objeto como um todo, 
sendo essa uma condição fundamental para a compreensão.

Exemplificando

Para esclarecer o que são diferentes tipos de representações 
semióticas, podemos verificar que, quando trabalhamos com 
funções, os gráficos, as tabelas e as equações são todos registros 
parciais desse objeto. Quando trabalhamos os diferentes registros 
estamos realizando os tratamentos. E, ao estabelecer relações entre 
as diferentes formas de representações, transitando entre elas, 
ocorrem as conversões. Esse processo como um todo favorece a 
que um estudante atribua significados para o estudo de funções.

Pesquise mais

Estude o trabalho de José Carlos Morais de Araujo intitulado Tópicos de 
Resolução de problemas. O autor traz diversas propostas de resoluções 
de problemas que auxiliarão em práticas de sala de aula. Esse estudo 
contribuirá para aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. 
O trabalho está disponível em: <http://ucbweb.castelobranco.br/
webcaf/arquivos/matematica/6_periodo/topicos_em_resolucao_de_
problemas.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

Sem medo de errar

Na nossa situação-problema, foi proposta a discussão da seguinte 
questão: 

Que aprendizagens na educação básica otimizam a aprendizagem 
do Cálculo e minimizam suas dificuldades?
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Vimos que para o desenvolvimento do processo de ensino 
e aprendizagem do Cálculo, temos que compreender e atribuir 
significados para os diversos conteúdos, como resolução de 
problemas envolvendo equações, operações algébricas, dentre 
outros, que estão relacionados com o tratamento algébrico e os 
estudos de funções no decorrer da educação básica desenvolvendo 
o pensamento algébrico e matemático e compreendendo diferentes 
formas de representações, para que, deste modo, haja otimização 
desse processo minimizando suas dificuldades.

Também temos que discutir sobre:

Em quais momentos, do ensino da matemática na educação 
básica, é possível identificar o estudo do cálculo?

Durante a educação básica, podemos propor, por exemplo, 
investigações que levam o estudante à descoberta de procedimentos 
algébricos, sendo por ele atribuídos significados, como a necessidade 
de resolver uma equação de segundo grau, ou outra equação, desde 
que atrelada a um contexto que permita ao estudante explorar 
alternativas e investigar possíveis soluções. Quando isso ocorre 
estamos dando a esse aluno uma base de conhecimentos essenciais 
para aprender o Cálculo. Destacamos a seguir os diversos conteúdos 
que, trabalhados com metodologias diversificadas, poderão favorecer 
o desenvolvimento do pensamento matemático. São eles: expressões 
fracionárias; equações, inequações, operações algébricas envolvendo 
polinômios; trigonometria e funções polinomiais, exponenciais, 
logarítmicas, compostas, inversas, trigonométricas.

Outra questão levantada foi:

Quais são os limites e as possibilidades do ensino do cálculo na 
educação básica?

Segundo os autores destacados anteriormente, enquanto 
professores, temos que desenvolver o pensamento matemático do 
estudante. Esse processo não é simples, e ocorre durante toda a vida 
escolar do estudante, sendo uma das dificuldades a transição do 
aluno de uma etapa escolar para a outra, na qual os professores não 
conhecem o histórico do aluno e precisam passar por um processo 
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de adaptação para realizarem juntos um bom trabalho. Por outro 
lado, se esse processo de desenvolvimento for iniciado desde os 
anos iniciais de escolarização e aprimorado no ensino fundamental, 
chegando a processos mais abstratos no ensino médio, o 
estudante está apto a desenvolver novos processos relacionados à 
aprendizagem do Cálculo.

Avançando na prática 

Planejando o ensino que favoreça o aprendizado do Cálculo

Descrição da situação-problema

Sendo você um dos professores responsáveis por fazer uma 
proposta de ensino utilizando a resolução de problemas, como faria 
um planejamento de atividade aplicando essa tendência de ensino da 
educação matemática de modo que contribua para o processo de 
ensino e aprendizagem do Cálculo?

Resolução da situação-problema

Primeiramente, analisamos os estudantes e escolhemos um 
conteúdo a ser trabalhado em determinado grupo de alunos. Suponha 
que uma atividade envolvendo relações métricas será aplicada a alunos 
do ensino médio. Assim, podemos propor o seguinte problema:

(Adaptado de Polya, 1957) Um gato está sobre um muro de 4m 
de altura quando avista um rato a uma distância de 8m da base do 
muro. Quando o rato dirige-se à sua casa (em linha reta até o muro) é 
capturado pelo gato, que pula diagonalmente, percorrendo o mesmo 
comprimento que o rato tinha andado até então. Qual é a distância 
que cada um percorreu?

Compreensão do problema: o estudante deverá identificar a 
incógnita e os dados; o professor pode mediar com questões para 
nortear a discussão.

Estabelecimento de um plano: nessa etapa, o estudante precisa 
checar que o Teorema de Pitágoras é viável para a resolução do 
problema.



U2 -O ensino do Cálculo80

Execução do plano: ao aplicar o teorema de Pitágoras, 
desenvolver e resolver a equação resultante, chegará à solução da 
questão.

Revisão da solução: questionar sobre a solução; os estudantes 
devem concluir que o argumento utilizado foi o Teorema de 
Pitágoras, sendo válido pelo fato de obtermos um triângulo 
retângulo a partir dos dados. Gerar uma discussão sobre a aplicação 
desse teorema e sua aplicação na resolução de outros problemas.

Faça valer a pena

1. Segundo Mendonça et al. (1999), o ensino da Matemática não deve 
restringir-se apenas a temas e conceitos abstratos, mas deve fazer parte de 
situações problemáticas concretas que fazem parte do cotidiano do aluno.

Fonte: MENDONÇA, A. C. et al. Matemática como resolução de problemas. 
São Paulo: USP, 1999.

Com base nisso, que tendência de ensino da educação matemática favorece 
o processo de ensino do Cálculo?

a) Resolução de algoritmos.

b) Resolução de problemas.

c) Pesquisas históricas.

d) Levantamento de dados estatísticos.

e) Replicação de exemplos resolvidos.

2. Considere o seguinte texto:

Na educação básica o estudo de conteúdos algébricos e de funções 
contribui para o processo de ensino e aprendizado do Cálculo. No caso dos 
conteúdos algébricos temos que, se os estudantes realizarem atividades 
algébricas em um processo como a resolução de problemas, ocorrerá um 
processo de refinamento da linguagem __________ transitando para a 
linguagem __________, ou seja, o estudante, ao utilizar o ___________,terá 
atribuído significado para as manipulações __________, além de recorrer 
aos procedimentos aritméticos como um instrumento que justifica e 
complementa os procedimentos____________.

Assinale a alternativa que preenche respectivamente e de forma coerente 
as lacunas.
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a) Corrente, algébrica, formalismo simbólico, numéricas, numéricos.

b) Algébrica, corrente, formalismo atípico, algébricas, algébricos.

c) Algébrica, corrente, formalismo simbólico, numéricas, numéricos.

d) Corrente, algébrica, formalismo simbólico, algébricas, algébricos.

e) Corrente, algébrica, formalismo atípico, algébricas, algébricos.

3. Julgue as sentenças a seguir:

I) Temos que os conteúdos tratados nos cursos de Cálculo recaem sobre o 
conceito de função. 

II) Na teoria de representações semióticas de Duval temos três processos 
mentais essenciais para que haja um registro de representação a partir de 
um sistema semiótico: a formação de uma representação identificável, o 
tratamento e a conversão.

III) Quando se trabalha com funções, os gráficos, as tabelas e as equações 
são todos registros parciais desse objeto, que não se complementam como 
representações semióticas.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) sentença(s) correta(s):

a) Apenas a II.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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Seção 2.3

Recursos e tendências do ensino do Cálculo

Diálogo aberto 

Após as discussões dos encontros de formação de professores, o 
professor Plínio, que ministra aulas de Matemática na primeira série 
do ensino médio, compreendeu as principais dificuldades que seus 
alunos enfrentaram nos estudos relacionados ao processo de ensino 
e aprendizagem do Cálculo. Preocupado com o desempenho deles 
nos estudos de funções, que é o conteúdo predominante nesta série, 
ele está investigando quais são os recursos alternativos que podem ser 
utilizados nessa etapa do ensino. Entre os recursos que ele pretende 
usar, estão as tecnologias de informação e comunicação, além de 
outras práticas que favorecem o processo de aprendizagem dos 
alunos: com a resolução de problemas, investigações e modelagens. 
Para ensinar o conteúdo de funções, o professor Plínio elaborará 
uma atividade adotando estas metodologias. Como deveria ser o 
desenvolvimento dessas atividades?

Não pode faltar

O ensino de funções necessita de práticas que as conceituem 
intuitivamente e que se estabeleçam relações com situações 
contextualizadas, além de se estabelecerem diferentes formas 
de representação. Dentre estas representações, podemos citar a 
algébrica e a gráfica. 

A aprendizagem do conceito de função tem dificuldades de origem 
epistemológica. Assim, mesmo que se promova uma ideia de modo 
intuitivo, por meio de situações cotidianas, a transição para a definição 
formal confronta-se com conceitos preestabelecidos pelos alunos, 
como a utilização de letras significando incógnitas, já que em funções 
há a necessidade de que essas letras representem variáveis.
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Ao se defrontar com um novo conhecimento, exercermos uma 
ação sobre um objeto e precisamos superar os conhecimentos que 
adquirimos anteriormente e que, muitas vezes, foram concebidos 
pelo senso comum. Nesse sentido, Bachelard (1996) afirma que:

Desse modo, ao nos apropriarmos de um novo conhecimento, 
o surgimento de obstáculos é inevitável, porém é de fundamental 
importância, pois ao superar esse obstáculo estamos promovendo o 
desenvolvimento do pensamento científico.

Para o ensino de funções, temos o ensino de maneira formal 
baseado na teoria dos conjuntos e com abordagem essencialmente 
algébrica, sendo reduzido a resoluções de equações construídas 
por meio de uma lei de formação. Neste modo de ensino não são 
exploradas, por exemplo, as relações de dependência entre variáveis, 
sendo esta historicamente uma das motivações centrais para o 
desenvolvimento do conceito de função. Considerando que muitos 
estudantes têm dificuldades quando se confrontam com situações-
problemas a serem resolvidas utilizando implicitamente o conceito 
de função, devemos propor diferentes abordagens para o ensino, 
minimizando tais dificuldades.

Segundo Ferreira e Allevato (2012), com relação:

[...] em termos de obstáculos que o problema do 
conhecimento científico deve ser colocado [...] é no 
âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, 
por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e 
conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação 
e até de regressão, detectaremos causas de inércia às 
quais daremos o nome de obstáculos epistemológicos. 
(BACHELARD, 1996, p. 17)

À ideia de Função no Ensino Médio, algumas pesquisas 
sobre as funções indicam que os estudantes constroem 
o conceito formal de função em estágios, começando 
com a noção de regra de uma função e progredindo com 
o vocabulário e o simbolismo, representação gráfica, 
operação sobre funções e propriedades internas de 
funções específicas. Os alunos do Ensino Médio podem 
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compreender a ideia básica de uma função com “uma 
regra de correspondência”, tanto em situações concretas 
quanto em tabelas de duas colunas com números. Para 
as funções simples, podem-se identificar padrões, 
completar informações sobre o domínio e a imagem, 
e descrever verbalmente as regras de associação. No 
estudo de funções, muitas das dificuldades apresentadas 
pelo aluno devem-se à falta de conhecimentos na 
decodificação dos símbolos utilizados. As nomenclaturas 
e as simbologias devem ser introduzidas gradativamente, 
ao longo de todo o processo. O professor deve estar 
atento para as dificuldades do aluno referentes a essa 
questão. (FERREIRA; ALLEVATO, 2012, p. 6)

Lew (2004, p. 94) afirma que o “pensamento dinâmico poderia ser 
desenvolvido por dedução hipotética e estratégias de tentativa e erro 
para monitorar e controlar as ações dependentes para cada mudança 
das variáveis. ”

Nesse sentido, temos as atividades de Modelagem, que favorecem 
o estudo de funções. De acordo com Dreyfus (1991, p. 34),

O termo modelagem refere-se a encontrar uma 
representação matemática para um objeto ou processo 
não matemático. Neste caso, significa construir uma 
estrutura matemática ou teoria que incorpore as 
características essenciais do objeto, sistema ou processo 
a ser descrito. 

Para Lew (2004, p. 95), modelagem é “um processo de representar 
as situações complexas usando expressões matemáticas, investigar a 
situação com um modelo, e tirar algumas conclusões da atividade”. 
Assim, ao resolver problemas, o estudante pode utilizar diagramas, 
figuras, símbolos, ou ainda, a linguagem algébrica para modelar a 
ocasião envolvendo funções. 

Nesse sentido, é necessário incorporar dentro da abordagem 
algébrica outras formas de representações para funções, como a 
abordagem gráfica das relações de dependência entre as variáveis, 
a fim de identificar uma regularidade e, consequentemente, obter 
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uma generalização. O tratamento gráfico de funções torna seu 
aprendizado mais significativo, o que representa um recurso adicional 
ao ensino, que posteriormente reflete no aprendizado do Cálculo.

Pesquise mais

Aprofunde seus conhecimentos de funções. Segue uma sugestão de 
leitura.

ANDRADE, F C. S. Funções no ensino médio: conceitos, 
representações euso, em uma abordagem multidisciplinar. Dissertação 
(Pós-Graduação) - Universidade Federal de Minas Gerais: ICEX Instituto 
de Ciências Exatas, Belo Horizonte. 2010. Disponível em:<http://www.
mat.ufmg.br/~espec/Monografias_Noturna/Monografia_FlaviaCosta.
pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

Arcavi (2003) verificou que a visualização obtida por meio da 
construção de um conceito é um processo de criação, interpretação 
e reflexão. Desse modo, as representações gráficas são uma 
ferramenta relevante para atribuir um significado às manipulações 
algébricas. Além disso, as utilizações de modelos matemáticos 
podem ser associadas à resolução de problemas.

A seguir, vamos ilustrar uma dinâmica que pode ser aplicada em 
sala de aula para a introdução do conceito de funções. 

Primeiramente, o professor seleciona um problema que seja 
passível de introdução ao conteúdo e de formalizá-lo posteriormente. 
Tomemos como exemplo o seguinte problema:

Exemplificando

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) recomendam a utilização 
de modelos matemáticos para a representação de situações reais da vida 
cotidiana, permitindo ao aluno desenvolver uma atitude de investigação 
durante o processo de aprendizagem. Para introduzir o conceito de 
função afim, a partir de um contexto real, foi proposta a seguinte questão:

Um estacionamento cobra R$ 2,40 na entrada e mais R$ 0,60 a cada 
meia hora adicional. Que estratégias poderíamos desenvolver para 
prever quanto pagaríamos ao final de um período de t minutos de 
estacionamento? 
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Organizada a tabela a seguir, sugeriu-se o uso de um sistema de 
coordenadas para representar graficamente esses dados.

Marcados os pontos, pediu-se aos alunos que os ligassem para obter 
uma reta. 

Tempo t (minutos) 30 60 90 120 

Preço cobrado (R$) 3,00 3,60 4,20 4,80 

Fonte: <https://goo.gl/kDHPl0>. Acesso em: 28 fev. 2017.

Reflita

Como se representa graficamente essa situação-problema para 
corresponder à situação cotidiana?

Nesse problema podemos estabelecer uma regra que associa o 
preço cobrado em função do tempo, bem como introduzir o conceito 
de funções e explorar outras questões a partir desse contexto. Em 
um primeiro momento, é esperado que os alunos construam uma 
representação gráfica conforme expomos a seguir:

Fonte: elaborada pelo autor

Figura 2.1 | Gráfico I da adaptação do Provão 2002

Para a resolução do problema, a construção gráfica pode ser 
manual e, posteriormente, ser explorado utilizando outros recursos 
como o programa do pacote Office MS Excel, que foi utilizado para a 
elaboração da Figura 2.1 e as demais adaptações. 
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Como foi solicitado que após a representação dos pontos os 
alunos os ligassem para obter uma reta, a representação gráfica que 
se construiria seria:

Fonte: elaborada pelo autor

Figura 2.2 | Gráfico II da adaptação do Provão 2002

A partir disso, podemos explorar algumas questões relativas ao 
problema proposto:

Exemplificando

Adaptado de Provão (2002)

I) Utilizando o gráfico obtido, determine quanto seria pago por 40 
minutos de estacionamento.

II) Qual seria a lei de formação para a função associada aos dados do 
problema que geram a reta representada graficamente?

III) Na vida real, a cobrança é feita apenas por períodos de meia hora, 
cobrando-se como período inteiro a fração inferior a este. Assim, por 
40 minutos de estacionamento cobrar-se-ia o mesmo que por 60 
minutos, ou seja, R$ 3,60. Faça um gráfico mostrando o valor cobrado, 
em situações reais, em função do tempo.

IV) Discuta o pedido de “ligar” os pontos correspondentes aos dados 
tabelados.

Essas são questões propostas para a discussão do problema, e que fazem 
parte da metodologia de resolução de problemas, uns dos principais 
focos das tendências de ensino em educação matemática.
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Por ser uma resolução de problemas, sugere-se que, após a 
resolução de cada item, seja realizada uma discussão, explorando 
as questões levantadas durante a resolução, como também, a 
sistematização do conteúdo. Para o item I é necessário fazer uma 
indicação no gráfico obtido anteriormente, ou seja:

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.3 | Gráfico III da adaptação do Provão 2002

Nessa resolução, podemos discutir a questão proposta para a 
reflexão, ou seja, essa representação gráfica corresponde ao valor 
cobrado em situações reais? Devemos deixar a questão em aberto e, 
após a resolução do item II, podemos formalizar o que é uma função, 
por meio do contexto que emergiu da resolução do problema. A 
partir disso, introduzimos os termos notacionais como f(t) =  at + 
b, sendo a e b números reais, em que t representa o tempo (t) em 
minutos e f(t) está associado ao preço cobrado. Considerando dois 
pares ordenados é possível determinar a lei de formação da função, 
como exemplo adotamos os pares ordenados (30;3) e (60;3,6), de 
modo que:

f a b
f a b

( ) .
( ) . ,

30 30 3
60 60 3 6

= + =
= + =





30 3
60 3 6

a b
a b

+ =
+ =



 ,
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i) Segue que da primeira equação temos:

b a=   3 30�

ii) Substituindo na segunda equação temos:

60 3 30 3 6
30 3 6 3
30 0 6

0 6
30

0 02

a a
a
a

a

     
   
  

 

+ − =
= −
=

= =

( ) ,
,
,

, ,

Retomando i) e substituindo a:

b a= = − = =        3 30 3 30 0 02 3 0 6 2 40, ,

Assim,

f t t( ) = +     0 02 2 40, ,

A partir da associação da função encontrada com a representação 
gráfica obtida, podemos confrontar os resultados com situações 
reais do cotidiano e construir uma nova representação, por meio de 
gráfico, que expresse a situação-problema. Como exemplo, veja a 
figura a seguir:

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.4 | Gráfico IV da adaptação do Provão 2002

Com essa representação gráfica, podemos discutir os itens III e 
IV comparando com a representação gráfica anterior e fazendo um 
fechamento da atividade de resolução de problemas. A partir disso, 
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lançamos uma atividade de investigação sobre a função maior inteiro 
que pode ser associada à representação gráfica da Figura 2.4.

Pesquise mais

O site do PIBID computação oferece monitoria de matemática on-line 
por meio de links de atividades e tem uma página específica sobre o 
ensino de funções. Acesse o site e aprofunde seus conhecimentos.

Disponívelem: <https://sites.google.com/site/pibidlccmonitoriamatematica/1o-
serie/algebra-numeros-e-funcoes/nocoes-de-funcoes>. Acesso em: 28 fev. 
2017.

Sobre a diversidade de atividades, sabemos que diferentes 
abordagens sobre o mesmo conceito contribuem para o aprendizado 
do estudante. Segundo Tall e Vinner (1981), é importante diferenciar 
o conceito formal e o “conceito-imagem” que deve surgir quando 
este conceito é invocado, ou seja, são as representações mentais 
construídas acerca de funções, propriedades associadas e processos 
relacionados ao conceito. Se o foco dado à noção de função é 
essencialmente algébrico, não ocorre a formação de um conceito-
imagem adequadamente rico deste assunto, uma vez que não será 
possível associá-lo a nada mais do que a própria noção algébrica de 
função.

Nessa seção discorremos sobre as melhores práticas para 
fundamentar o ensino de cálculo na educação básica, como a 
modelagem matemática e a resolução de problemas.  Além destas, 
há outras práticas que podem corroborar com um aprendizado mais 
significativo. Podemos utilizar a etnomatemática, que considera 
importante o conhecimento matemático das diversas culturas e 
distingue a matemática da escola da matemática do cotidiano.

Também podemos recorrer à história da Matemática que explica 
como se formou o conhecimento matemático e, especificamente 
nesta seção, o cálculo. A utilização desta prática pode instigar o aluno 
a querer entender como se formou esta área do conhecimento. 

Além disso, a investigação matemática pode contribuir muito com 
o ensino e a aprendizagem de cálculo, pois utiliza atividades que 
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desafiam os alunos, explorando o desenvolvimento do interesse e da 
motivação.

E, não podemos nos olvidar das mídias tecnológicas, tão essenciais 
em nossa sociedade muito desenvolvida tecnologicamente, na qual 
grande parte das tarefas dos sujeitos, no dia a dia, é realizada por 
recursos informatizados.

Tratamos, anteriormente, da possibilidade de construir gráficos 
com o Excel. Essa ferramenta facilita a visualização geométrica 
dos conteúdos fundamentais para a aprendizagem do cálculo, 
bem como a visualização algébrica. Podemos ainda falar de outras 
ferramentas das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
que têm corroborado com a prática docente de modo a proporcionar 
um ensino com mais sentido para os alunos. São diversas estas 
ferramentas, além de se diversificarem a cada dia. O professor pode, 
por exemplo, utilizar o software Matlab, a folha de cálculo, o Derive, 
entre outros. Além disso, ferramentas de facilitação da comunicação 
e acesso à informação para induzir seus alunos a procurarem saber 
mais a respeito das bases fundamentais da educação básica para o 
ensino de cálculo. 

Algumas pesquisas têm mostrado, por exemplo, a possibilidade 
de aprendizagem por meio de redes sociais, como o Facebook 
e o Youtube. Defendemos que o professor deve aproveitar essas 
ferramentas, pelas quais os alunos, geralmente, nutrem grande 
interesse, e direcioná-las para favorecer o aprendizado da Matemática. 

Pesquise mais

A respeito destas pesquisas que apresentam aprendizagens em 
ambientes virtuais de comunicação, apontamos duas dissertações de 
mestrado que você pode consultar para obter novas e criativas ideias 
para suas futuras práticas docentes. 

Sobre o Youtube, leia e se inspire na dissertação de mestrado 
intitulada como O YouTube como uma configuração para o ensino e 
aprendizagem de ciências, disponível em: <http://www.bibliotecadigital.
uel.br/document/?code=vtls000198058>. Acesso em: 13 fev. 2017.
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E sobre o Facebook, estude a dissertação de mestrado de nome 
Sites de redes sociais como ambiente informal de aprendizagem 
científica, disponível em: <http://www.bibliotecadigital.uel.br/
document/?code=vtls000190501>. Acesso em: 13 fev. 2017.

Além do exposto, outra estratégia metodológica para o ensino 
de funções é relacionar a manipulação algébrica e a representação 
gráfica por meio de recursos do GeoGebra 

Assimile

O GeoGebra é um software matemático que tem recursos para abordar 
geometria, álgebra e cálculo. Foi criado por Markus Hohenwarter, da 
Universidade de Salzburg, para educação matemática nas escolas, 
sendo um software livre e de acesso gratuito e um excelente recurso de 
geometria dinâmica. Este aplicativo possibilita realizar construções com 
pontos, vetores, segmentos, retas, seções cônicas, funções que podem 
se transformar de forma dinâmica. Além disso, equações e coordenadas 
podem ser relacionadas por meio do programa, ou seja, o aplicativo 
permite trabalhar com variáveis vinculadas a números, vetores e pontos; 
possibilita achar derivadas e integrais de funções; e oferece comandos, 
como raízes e extremos. 

Além do exposto, o programa apresenta outras aplicações. Na sua 
página é disponibilizado, além do download, materiais e tutoriais.  Acesse 
e aprenda mais em: <https://www.geogebra.org/>. Acesso em: 28 fev. 
2017.

Sem medo de errar

Com base nas propostas metodológicas, o professor Plínio 
considerou a seguinte resolução de problema para realizar a atividade:

A produção de uma empresa é dada pela função p(n) = (32 – 2n)n, 
onde n é o número de funcionários contratados. A partir desses dados:

a) Complete a seguinte tabela de valores e faça o gráfico de P.
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n p(n)

0

2

4

6

8

10

12

b) Qual é o acréscimo na produção quando a empresa passa 
de dois para quatro funcionários contratados? E quando passa de 
quatro para seis? E de seis para oito? O acréscimo é crescente ou 
decrescente?

c) Com que número de funcionários a produção da empresa será 
maior?

d) Como se explica que, a partir desse valor, a produção da empresa 
decresça com a contratação de novos funcionários?

Além disso, ele preparou um exemplo de resposta para direcionar 
a aplicação dessa resolução de problemas, com comentários para 
nortear a prática de sala de aula. Vejamos:

Item a)

Nessa etapa sugere-se que os estudantes realizem as substituições 
de variáveis e resolvam as operações elementares para construir a 
tabela:

n p(n) = (32 – 2n)n

0 0

2 56

4 96

6 120

8 128

10 120

12 96
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A partir dos dados obtidos, realizam a resolução gráfica, sendo 
questionados sobre o domínio e contradomínio da função.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.5 | Gráfico V 

A representação gráfica apresentada foi construída utilizando o 
GeoGebra. Tendo acesso a laboratórios de informática é possível 
explorar os recursos da geometria dinâmica na resolução do 
problema. Ao analisar os resultados, os estudantes podem perceber 
que o domínio e o contradomínio da função é um subconjunto dos 
naturais. Assim, indicamos os pontos e marcamos a curva tracejada. 
Além disso, pode-se explorar a definição de funções, considerando 
outras possibilidades, como desprezar o contexto e analisar a lei de 
formação da função definida de R em R. 

Item b)

∆p(n)

p(4) - p(2) 40

p(6) - p(4) 24

p(8) - p(6) 8

p(12) - p(10) -8

p(10) - p(8) -24

Podemos observar que a função se comporta como uma parábola, 
assim teremos um ponto de máximo para n = 8; para n < 8 a função 
será crescente; e para n > 8 a função será decrescente.
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Item c) É importante que os estudantes concluam que será maior 
para n = 8.

Item d) Nesta discussão é possível conceituar a lei da função de 
uma parábola e assim justificar o comportamento da função.

Vimos que o desenvolvimento da atividade é baseado na resolução 
de problemas, dos quais partimos de um contexto no qual exploramos 
os conteúdos e, a partir de resoluções e discussões, podemos 
formalizar o conteúdo.

Outras questões podem surgir na aula, devido à proposta 
metodológica que se utiliza. Por exemplo, se perguntarem como é 
possível ter mais gente e produzir menos, o professor pode responder 
que é algo relativo à demanda de produção, devido à ociosidade no 
processo produtivo.

Avançando na prática 

Modelagem em uma situação-problema sobre funções

Descrição da situação-problema

Vimos anteriormente alguns exemplos de metodologias de 
ensino aplicadas às funções que são essenciais para o aprendizado 
do Cálculo. A seguir, vamos desenvolver outra atividade investigativa 
utilizando a modelagem matemática como recurso de ensino. 
Vejamos:

Cortando-se quadrados em cada canto de uma folha de 
papelão quadrada, com 18cm de lado, e dobrando-se, conforme a 
figura, obtém-se uma caixa retangular sem tampa.
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É possível construir uma caixa retangular sem tampa cujo volume 
seja igual a 400cm3? Se for possível, qual deverá ser a medida da altura 
da caixa?

Resolução da situação-problema

Podemos estabelecer uma função considerando os quadrados de 
lado x indicados na figura a seguir:

Analisando as medidas da caixa em função de x, temos:

O volume (V) será obtido por:

V = área da base x altura

Obtendo a área da base temos:

  

x x4 4= −= +x x( )            18 2 324 72 72 324x +  − 2 − 2 2

Assim:

4 7v x x x x x x x( ) ( )= − + = − +              2 324 4 72 324232
.

Para responder à questão de investigação recorrendo à geometria 
dinâmica, utilizando o GeoGebra podemos plotar o gráfico da função:



U2 - O ensino do Cálculo 97

Por meio da representação gráfica podemos constatar que é 
possível construir uma caixa com 400cm³, pois analisando o gráfico 
temos a função definida para v(x) = 400, o valor aproximado de da 
altura indicado por x será x≅ 2 ou x=4, respectivamente indicados 
pelos pontos A e B.

Para dar continuidade à atividade de investigação, pode-se explorar 
resoluções de equação polinomiais do terceiro grau, além de investigar 
pontos de máximos utilizando o programa Microsoft Excel para tabular 
os dados.

Nessa situação-problema partimos do conceito de volume e a 
utilização de uma variável para, a partir disso, construir uma função 
relacionada ao volume, que seria o modelo matemático construído 
com a modelagem do problema.

Faça valer a pena

1. Considere as sentenças a seguir:

I) Considerando os obstáculos epistemológicos advindos da inserção de 
novos conceitos, a contribuição da tecnologia na prática de sala de aula 
favorece a aprendizagem de conteúdos como o estudo de funções.

PORQUE

II) A tecnologia associada com mediação do professor pode ser um facilitador 
da aprendizagem por instigar formas matemáticas de pensar e, deste modo, 
ocorrendo práticas que possibilitam a superação de obstáculos. 
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Assinale a alternativa que corresponde respectivamente à análise das 
sentenças.

a) As asserções I e II são sentenças falsas.

b) As asserções I e II são sentenças verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

c) As asserções I e II são sentenças verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 
da I. 

d) A asserção I é uma sentença verdadeira, e a II é uma sentença falsa. 

e) A asserção I é uma sentença falsa, e a II é uma sentença verdadeira. 

2. Julgue as sentenças a seguir:

I) O conceito de função tem dificuldades de origem epistemológica, como a 
utilização de letras como incógnitas, sendo que há necessidade de que essas 
letras representem variáveis.

II) Uma abordagem algébrica de funções é desvinculada de outras formas 
de representação para funções, como a abordagem gráfica das relações de 
dependência entre as variáveis.

III) A utilização de modelos matemáticos pode ser associada à resolução de 
problemas.

Assinale a alternativa que corresponde respectivamente ao julgamento das 
sentenças em verdadeira (V) ou falsa (F).

a) I - V ; II - V  e III - V.

b) I - F ; II - V  e III - V.

c) I - V ; II - F  e III - V.

d) I - F ; II - V  e III - F.

e) I - V ; II - F  e III - F.

3. Um professor atuante na educação básica abordou em uma aula sobre a 
seguinte definição: 

“Uma função é uma relação tal que cada elemento do domínio compõe um 
par ordenado com exatamente um elemento da imagem”.

Depois da explicação, mostrou os seguintes exemplos:
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E alegou que: apenas o esboço dos gráficos II, III e IV são funções por 
satisfazerem a definição apresentada.

Analisando a situação-problema, podemos concluir que a metodologia 
empregada pelo professor foi:

a) O ensino tradicional.

b) Uma investigação matemática.

c) Uma resolução de problema.

d) Uma modelagem matemática.

e) A utilização de tecnologias.
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Unidade 3

O ensino de Álgebra

Caro aluno, 

Esta unidade de ensino será dedicada à introdução ao ensino 
de Álgebra.

Os conteúdos abordados contribuirão fundamentalmente à 
sua formação docente, pois despertarão reflexões sobre situações 
de ensino e de aprendizagem, buscando fundamentos teóricos, 
discutidos no tópico intitulado Não pode faltar.

Discutiremos e refletiremos como era o ensino de Álgebra 
no século XX e como passou a ser no século XXI; as principais 
dificuldades na aprendizagem de Álgebra; em quais momentos 
do ensino da Matemática na educação básica é possível identificar 
o estudo da Álgebra; os limites e as possibilidades do ensino da 
Álgebra na educação básica; quais recursos alternativos podem ser 
utilizados no ensino da Álgebra na educação básica; as Tecnologias 
da Informação e Comunicação utilizadas no ensino da Álgebra. 

O nosso contexto de aprendizagem está fundamentado em 
sua atuação como professor de Matemática em sala de aula. A 
partir disso, criaremos situações-problemas, que o instigarão na 
busca de uma solução.

O objetivo é mostrar que os conteúdos teóricos desta disciplina 
em muito contribuem para a prática do professor, seja ao elaborar 
um plano de aula ou até mesmo em situações inesperadas. 

Seja bem-vindo e bons estudos.  

Convite ao estudo
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Seção 3.1

O ensino da Álgebra nos séculos XX e XXI

Diálogo aberto 

  Como abordaremos no texto a seguir, até a terceira década do 
século XX, a Matemática era ensinada separadamente em quatro 
áreas no Brasil: Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. 
Mas, em 1931, um decreto conhecido como Reforma Francisco 
Campos organizou a Educação no Brasil e, dentre as mudanças no 
ensino secundário, estabeleceu-se uma única disciplina chamanda 
Matemática. Desta forma, o ensino passou a ser pensado de maneira 
a incorporar as áreas dessa Ciência.

Além disso, nesta seção observaremos as dificuldades de 
aprendizagem em Álgebra, sendo que uma delas relaciona-se ao seu 
abstracionanismo no segundo ciclo do ensino fundamenal quando 
os alunos passam a ter contato com esta disciplina.

Desta forma, como um professor deve ensinar conteúdos, como 
o “quadrado da soma”,  “quadrado da diferença” ou até mesmo 
“teorema de Pitágoras” de maneira a superar as dificuldades de 
aprendizagem? Leve em consideração que decorar regras e fórmulas 
não se configura em uma aprendizagem significativa.

Não pode faltar

 O ensino da Álgebra no século XX em comparação ao século 
XXI: quais são as principais mudanças?

Podemos dividir a história do ensino da Álgebra no Brasil em três 
momentos: antes, durante e depois do movimento da Matemática 
moderna. Pois, nesses momentos, houve no país diferentes 
concepções do processo de ensino e de aprendizagem desta área 
da Matemática. 
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Até a terceira década do século XX, a Matemática era ensinada 
separadamente em quatro áreas no Brasil: Aritmética, Álgebra, 
Geometria e Trigonometria, e os professores e livros eram diferentes 
nestas áreas. Além disso, não havia objetivos comuns de ensino entre 
as quatro que compõem o corpo do saber matemático. 

Assim, estes livros foram deixando de ser escritos nas áreas 
separadas de Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria e 
passaram a ser escritos apenas em uma: Matemática. 

Quanto ao ensino de Álgebra, os temas ensinados eram o cálculo 
algébrico, as razões e proporções, as equações e inequações do 1º 
grau, os sistemas de equações, os radicais, as equações do 2º grau, o 
trinômio do 2º grau, as equações redutíveis ao 2º grau, os problemas 
do 2º grau e os sistemas de equações do 2º grau. 

A metodologia de ensino era mecânica e automatizada, e 
considerava-se que a Álgebra era mais eficaz que a Aritmética, pois 
possibilitava mais ferramentas para a resolução de problemas. Além 
disso, considerava-se que saber as técnicas de transformações 
algébricas, pelas quais se obtêm expressões equivalentes entre si por 
meio de utilização de regras e propriedades, era suficiente para que o 
aluno conseguisse resolver problemas. 

A sequência de tópicos era estabelecida do seguinte 
modo: primeiramente, fazia-se o estudo das expressões 
algébricas; em seguida, abordavam-se as operações com 
essas mesmas expressões chegando, então, às equações; 
finalmente, as equações eram utilizadas na resolução de 
problemas (GOMES, 2013, p. 34).

Reflita

Álgebra é o ramo da Matemática que generaliza a aritmética. Isso significa 
que os conceitos e as operações provenientes da aritmética (adição, 
subtração, multiplicação, divisão etc.) serão testados e sua eficácia será 
comprovada para todos os números pertencentes a determinados 
conjuntos numéricos.

A operação “adição”, por exemplo, realmente funciona em todos os 
números pertencentes ao conjunto dos números naturais? Ou existe 
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algum número natural muito grande, próximo ao infinito, que se comporta 
de maneira diferente dos demais ao ser somado? A resposta para essa 
pergunta é dada pela Álgebra: primeiramente, é definido o conjunto 
dos números naturais e a operação soma; depois, é comprovado que a 
operação soma funciona para qualquer número natural.

Nos estudos de Álgebra, letras são utilizadas para representar números. 
Estas tanto podem representar números desconhecidos quanto um 
número qualquer pertencente a um conjunto numérico. Se x é um 
número par, por exemplo, então x pode ser 2, 4, 6, 8, 10... Dessa maneira, 
x é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números pares e 
fica claro o tipo de número que x é: um múltiplo de 2.

SILVA, L. P. M. O que é álgebra? Brasil Escola. Disponível em: <http://
brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-algebra.htm>. 
Acesso em 18 mar. 2017.

Ficou mais fácil compreender o ensino da Álgebra e da Aritmética?

Por conta desta característica, de priorizar a linguangem algébrica 
para depois seguir à resolução de problemas, Miorim, Miguel e Fiorentini 
(1993) denominam essa percepção de linguístico-pragmática, ou seja, 
aprendia-se uma linguagem para praticar a resolução de problemas.

Exemplificando

Gomes (2013, p. 35) exemplifica essa metodologia com um exemplo de 
um livro de Álgebra, referenciado a seguir, do ano de 1928, no qual, para 
explicar a multiplicação de expressões algébricas, primeiro apresenta-
se o assunto com uma regra para, em seguida, mostrar exemplos de 
aplicações.

Ensino da Álgebra: multiplicação de expressões 
algébricas 1º caso: Para multiplicar um monômio por 
outro, multiplicam-se os coeficientes e, em continuação, 
escrevem-se as letras, affectando cada uma de um 
expoente egual á somma dos expoentes que a mesma 
letra tem nos monomios, e ao producto obtido dá-se o 
signal que lhe corresponde, segundo a regra dos signaes. 
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Exemplos: (3a²b) (4ab²c) = 12a³b³c; (– 7xy) (5x²z) = – 35 
x³yz; (5m2 n4 p6 ) (– 5m n³p5 r4 s) = – 25m³n7 p11r4 s; (– 
3a³b4 c)(– 2a4 b²c²d) = 6a7 b6 c³d. 2º caso: Regra. Para 
multiplicar um polynomio por um monomio, multiplica-
se, pela regra do primeiro caso, cada um dos termos do 
polynomio pelo monomio, e sommam- -se os productos 
parciaes. É a mesma regra da multiplicação de uma 
somma e de uma differença indicada por um número, já 
demonstrada em arithmetica. Exemplos:
(3a3-4a2-6ab2+2b3)2a2b=6a5b-8a4b2-12a3b3+4a2b4

(5x3-2x2y2+9xy3-4y4)(-3xy2)=-15x4y3+6x3y4-27x2y5+12xy6. 
(GOMES, 2013, p.35)(PÉREZ; MARÍN, 1928, p. 35).

Entre os anos de 1950 e 1970, durante o Movimento da Matemática 
Moderna, apareceram no Brasil ideias que defendiam a unificação da 
Aritmética, a Álgebra e da Geometria com o intuito de harmonizar o 
conteúdo. Além disso, esse movimento defendia a necessidade de dar 
importância aos fundamentos lógicos e estruturais da Matemática, o 
que era contrário às metodologias da época que apresentavam regras 
sem definição e mecanizavam os procedimentos. 

O avanço dos conhecimentos matemáticos, desde o século XVIII, 
resultaram em um método de “algebrização” dos conteúdos com o 
objetivo de tornar a Matemática uma Ciência mais rigorosa, precisa 
e abstrata. Desta forma, a Álbegra se tornou área de destaque no 
Movimento da Matemática Moderna. 

Desse modo, o ensino da aritmética, em vez de, como 
anteriormente, enfatizar as técnicas operatórias, passa a 
investir fortemente no estudo dos conjuntos numéricos, 
ordenados segundo sua complexidade estrutural. 
Os números naturais, inteiros, racionais e reais são 
progressivamente introduzidos no ensino, ressaltando-
se as propriedades das operações com esses números, 
que compõem a base para os cálculos com eles (GOMES, 
2013, p. 36).

Como a Álgebra passa, então, a ser papel fundamental de várias 
áreas da Matemática escolar, a concepção da educação algébrica 
transforma-se e Fiorentini, Miguel e Miorim (1993) se opôem à anterior 
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denominação de linguístico-pragmática, denominando-a, então, 
fundamentalista-estrutural. A ideia desta denominação era  introduzir 
propriedades estruturais dos números que justificavam de forma 
lógica cada transformação algébrica que daria suporte ao aluno para 
utilizar as estruturas em diversos contextos. 

Esta concepção fundamentalista-estrutural ocasionou uma 
reorganização dos conteúdos da Álgebra (expressões algébricas, 
valores numéricos, operações e fatoração). Esta organização 
colocava esses conteúdos antecedidos por tópicos fundamentais 
(conjuntos numéricos, propriedades estruturais, estudo dos 
quantificadores, sentenças abertas e fechadas, conjunto universo, 
conjunto verdade, equações e inequações do 1º grau), sucedidos 
pelo que foi chamado de novos conteúdos algébricos (funções, 
funções de 1º e de 2º grau etc). 

Assimile

Para mostrar como era essa forma de organização, mostraremos a 
seguir duas definições de equações (GOMES, 2013). A primeira pertence 
ao período anterior ao Movimento da Matemática Moderna, de um livro 
do ano de 1928, e a segunda é de um livro do ano 1965, momento em 
que se defendiam as ideias do movimento modernista. 

1ª- Equação é toda igualdade que exprime uma relação entre as 
quantidades conhecidas e desconhecidas de um problema, sendo as 
quantidades conhecidas os dados do problema ou da equação e as 
quantidades desconhecidas as incógnitas (PÉREZ; MARÍN, 1928, p. 15).

2ª - A toda sentença aberta, que encerra a relação de igualdade e que se 
torna verdadeira para determinados valores das variáveis, dá-se o nome 
de equação. Para que as sentenças se tornem verdadeiras é necessário 
que se dê aos variáveis valores que pertençam a um determinado 
conjunto universo (ZAMBUZZI, 1965, p. 87).

A necessidade do ensino antigo, de colocar o conceito de 
equação imediamente ligado à resolução de problemas não aparece 
na segunda definição. Ao invés disso, dá-se importância ao conceito 
e à linguagem matemática correta para expressar o problema. Desta 
forma, antes de atingir a definição de equação, o aluno precisaria 
compreender outros termos, como “sentença aberta”, “sentença 
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numérica” e que, segundo os modernistas, eram fundamentais para o 
entendimento do conceito de equação. 

No final da década de 1970, após o fim da ditaduta militar brasileira, 
apareceram críticas com relação ao Movimento da Matemática 
Moderna que estimularam um contexto de discussão de ideias 
educacionais. No que concerne ao ensino da Álgebra surgiu uma 
concepção que resgata seu valor como ferramenta de resolução 
de problemas, a qual existia antes do movimento modernista e que 
objetiva manter as caracteristicas de transformações algébricas, sendo 
também uma concepção de natureza fundamentalista. 

Fiorentini, Miguel e Miorim (1993) afirmam que os favoráveis 
desta concepção acreditavam que uma “álgebra geométrica” seria 
uma metodologia didática melhor por permitir a visualização de 
algumas identidades algébricas. No entanto, isso não significava que 
o estudante seria incapaz de entender o conteúdo apenas com uma 
abordagem simbólica e abstrata, mas de defender que a visualização 
geométrica se tornaria uma etapa da abordagem simbólico-formal. 
Podemos pensar em exemplos da utilização dessa concepção 
quando produtos notáveis, cálculo ou fatoração são apresentados 
com o auxílio de quadrados e retângulos. 

Atualmente, no século XXI, esta concepção de educação algébrica 
é bastante presente.

Exemplificando

Em várias coleções de livros didáticos para o Ensino 
Fundamental podemos encontrar exemplos que a 
ilustram. Assim, no livro Matemática, dos autores 
Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis, no volume para 
o 7º ano (Imenes, L. M.; Lellis, M. Matemática. 7º 
ano. Guia do Professor. São Paulo: Moderna, 2010, 
p. 237), apresenta-se a ilustração de uma balança 
de dois pratos. Em um deles, estão cinco cubinhos 
marcados com a letra x e um cubo no qual está 
registrado o número 4. No outro, há dois cubinhos 
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idênticos aos do primeiro prato, juntamente com 
um paralelepípedo marcado com o número 5. O 
leitor é convidado a associar a equação 5x + 4 = 2x 
+ 5 a essa imagem. Em seguida, o texto afirma que 
“tirando pesos iguais dos dois pratos, o equilíbrio 
se mantém”, e prossegue assim: Na nossa equação, 
fazemos algo parecido: subtraímos 2x dos dois lados 
da igualdade.
5x + 4 = 2x + 5
3x + 4 = 5.
Do mesmo modo, é muito frequente a apresentação 
dos produtos notáveis e da fatoração com o 
apoio visual de figuras geométricas, e o leitor não 
encontrará dificuldades em localizar exemplos 
disso nas coleções de livros didáticos para o Ensino 
Fundamental produzidas mais recentemente” 
(GOMES, 2013, p. 38-39).

Desta forma, a concepção fundamentalista-analógica encontra-
se entre as perspectivas mais atuais da educação algébrica de nosso 
país. Porém, como dizem Fiorentini, Miguel e Miorim (1993), esta 
concepção ainda considera o transformismo algébrico (regras) como 
principal passo em cálculos algébricos. 

Portanto, assim como nas concepções anteriores (linguístico-
pragmática; fundamentalista estrutural), o ensino de Álgebra se reduz 
à linguagem e às manipulações de símbolos. 

Na primeira concepção, a atenção está na manipulação 
realizada com base no treino; na segunda, o centro 
são as propriedades estruturais dos números para 
fundamentar as transformações a serem efetuadas; na 
terceira, procura-se a compreensão das regras pelo 
recurso a apoios intuitivos representados por ilustrações 
geométricas ou pelas leis físicas do equilíbrio (GOMES, 
2013, p. 39).
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Porém, inclusive na terceira concepção, quando se preocupa 
em significar as manipulações, a principal apreensão é com relação 
aos aspectos sintáticos, ou seja, considera-se que o domínio da 
linguagem algébrica e das regras permitirá aos alunos utilizá-las de 
forma correta em  casos reais. 

Quais são as principais dificuldades dos alunos com relação à 
aprendizagem da Álgebra, a partir de alguns estudos?

Com relação à educação básica, o estudo algébrico inicia-se 
no ensino fundamental e vai até o final do ensino médio, o que 
torna muito importante uma aprendizagem eficaz da Álgebra pelos 
alunos, para que eles possam aplicá-la em diferentes situações. 
No entanto, percebemos que muitos estudantes têm grandes 
dificuldades em compreender os procedimentos algébricos. 

O estudo da Álgebra é fundamental, pois é ela que permite 
a assimilação de conceitos importantes para a realização de 
abstrações e generalizações em maior grau do que o estudo da 
Aritmética. Este estudo exige uma interpretação da linguagem 
matemática e formal, o que são causas de dificuldades dos alunos, 
pois se ele não consegue interpretar, também não conseguirá 
representar de modo formal a situação. 

Muitos educandos têm dificuldades em resoluções de 
problemas algébricos simples e “sem a capacidade de interpretar 
expressões, os alunos não dispõem de mecanismos para verificar 
se um dado procedimento é correto” (LOCHHEAD; MESTRE, 1995, 
p. 148).

A resolução de um problema exige que o estudante utilize 
procedimentos algébricos e que faça uma tradução de um 
problema real para a linguagem algébrica. É no segundo ciclo 
do ensino fundamental que ele se depara com essa linguagem 
totalmente nova da álgebra e diferente dos procedimentos 
aritméticos com o qual estava acostumado, sendo este um dos 
fatores responsáveis por gerar dificuldades. 
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Segundo Oliveira (2002), algumas dificuldades em álgebra têm 
raiz em dificuldades aritméticas, como o uso do parêntese, pois os 
alunos tendem a pensar que é a sequência que define a ordem em 
que se deve resolver uma expressão. 

Algumas simbologias da Álgebra já foram utilizadas 
anteriormente na Aritmética, porém com significados diferentes, 
o que gera mais dificuldades nos alunos. Podemos citar, por 
exemplo, uma multiplicação algébrica representada como mn, ou 
seja, uma multiplicação de m por n. Esta multiplicação não existe 
quando 72 não significa 7 multiplicado por 2.

Uma dificuldade que costuma acontecer muito entre os alunos 
é a de simplificar uma expressão como 3a + 5b para 8ab, pois, 
geralmente, eles não aceitam que a resposta 3a + 5b seja apropriada. 
Esta dificuldade é denominada por Collins (apud BOOTH, 1995, p. 
27) de “aceitar a ausência de fechamento”. Também devemos falar 
da dificuldade em aceitar o uso de letras para representar valores, 
como o tão comum uso da letra x. Usiskin (1994) atenta para o fato 
de se associar o uso de letras na Álgebra como variáveis, sendo que 
nem sempre estas estão sendo usadas como variação. “A letra m, 
por exemplo, pode-se ser utilizada em aritmética para representar 
”metros”, mas não para representar o número de metros, como 
em álgebra”  (BOOTH, 1995, p. 30). 

Para uma aprendizagem significativa de Álgebra, necessita-se 
que o aluno compreenda o conceito de variável, o que supõe a 
junção de generalização e simbolização. Além disso, “talvez, parte 
desta confusão se dê por falta de experiências que permitam ao 
aluno construir o conceito de variável. Se fossem propiciadas 
situações onde o aluno pudesse constatar a variabilidade de 
uma representação a ideia de variável poderia ser diferente” (GIL; 
PORTANOVA, 2007, p. 6).

Na mesma linha de pensamento, relacionado às dificuldades na 
aprendizagem de Álgebra está o fato de alguns alunos não gostarem 
de Matemática, pois esta Ciência apresenta um formalismo que, 
junto à dificuldade de abstração, resulta em um distanciamento 
do aluno.
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Pesquise mais

Leia o artigo Reflexões sobre as dificuldades apresentadas na 
aprendizagem da álgebra por estudantes da 7ª série, de Katia Henn 
Gil e Vera Lucia Felicetti. Disponível em: <file:///C:/Users/Lilian/
Downloads/4663-15507-1-PB.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017.

Sem medo de errar

 Na situação-problema discorremos a respeito das dificuldades de 
aprendizagem de Álgebra causada por seu abstratismo. Questionamos: 
desta forma, como um professor deve ensinar conteúdos, como o 
“quadrado da soma”,  “quadrado da diferença” ou até mesmo “teorema 
de Pitágoras” de maneira a superar as dificuldades de aprendizagem? 
Leve em consideração que decorar regras e fórmulas não se configura 
em uma aprendizagem significativa.

Em resposta, a partir dos pressupostos teóricos estudados, 
podemos afirmar que o professor pode benefeciar a aula com a 
junção que ocorreu entre as áreas da Matemática, que, nesse caso, 
seriam a Álgebra, Aritmética e Geometria, ou seja, para ensinar 
conteúdos, como o “quadrado da soma”, “quadrado da diferença” 
ou até mesmo “teorema de Pitágoras”, o professor pode buscar as 
ferramentas que a Geometria disponibiliza por meio de quadrados, 
retângulos e triângulos, com a finalidade de propiciar uma visualização 
dos conceitos presentes nestes conteúdos, diminuindo, assim, a 
abstração e corroborando para uma aprendizagem significativa.

Como exemplo, mostramos, a seguir, a clássica visualização 
geométrica do Teorema de Pitágoras, a qual teria uma aprendizagem 
facilitada com a visualização no GeoGebra.

Preocupações com a aprendizagem de Matemática estão 
presentes em debates e pesquisas educacionais no mundo todo, 
pois se buscam modos de aumentar o desempenho dos alunos e 
apresentar aproveitamentos melhores do que os atuais. 
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Elaborada pela autora.

Figura 1.1 |  Visualização Geométrica do Teorema de Pitágoras no GeoGebra

Você pode aprender sobre trabalhar o Teorema de Pitágoras 
no GeoGebra lendo o artigo Teorema de Pitágoras através do 
software de geometria dinâmica Geogebra, disponível em: <https://
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/134164/000983921.
pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 mar. 2016.  

Avançando na prática 

O benefício de laboratórios de ensino de Matemática

Descrição da situação-problema

Suponhamos um professor que trabalha em uma escola que 
contém um laboratório de ensino de Matemática, ou seja, que 
contenha recursos para um ensino de Álgebra mais eficaz. Pense em 
uma situação na qual esse docente poderia construir para ensinar 
algum conteúdo de forma mais contextualizada utilizando esse 
laboratório de ensino. 

Resolução da situação-Problema

O professor poderia, por exemplo, ao trabalhar conceitos de 
áreas e volumes na área de Geometria na disciplina de Matemática, 
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levar os alunos ao laboratório de ensino e utilizar as tecnologias de 
visualização, como computadores, para calcular áreas e volumes de 
figuras geométricas presentes no dia a dia, como a própria planta 
da escola.

Além disso, podemos sugerir que, na ausência de um laboratório 
de ensino, o docente possa usar a própria sala de aula, medindo-a, 
utilizando suas medidas e, assim, contextualizando o ensino de 
Geometria e de Álgebra. 

Faça valer a pena

1. A Matemática era ensinada separadamente em quatro áreas no Brasil: 
Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria, e os professores e livros 
eram diferentes nestas áreas. Além disso, não havia objetivos quanto ao 
ensino da Matemática. 

Assinale nas alternativas a seguir o nome do decreto que reformulou a 
Educação no Brasil e organizou as áreas da Matemática em apenas uma: a 
própria disciplina de Matemática.

a) Reforma Euclides Roxo.

b) Reforma Francisco Campos.

c) Reforma Euclides da Cunha.

d) Reforma da Matemática Moderna. 

e) Reforma do ensino Algébrico.

2. O avanço dos conhecimentos matemáticos desde o século XVIII 
resultaram em um método de “algebrização” dos conteúdos com o 
objetivo de tornar a Matemática uma Ciência mais rigorosa, precisa e 
abstrata. Desta forma, a Álgebra passa, então, a ser papel fundamental de 
várias áreas da Matemática escolar e a concepção da educação algébrica 
se transforma. 

Assinale nas alternativas a seguir a que apresenta a denominação que 
Fiorentini, Miguel e Miorim, no ano de 1993, deram para a Educação 
álgébrica, com a ideia de introduzir propriedades estruturais dos números 
que justificavam de forma lógica cada transformação algébrica e que daria 
suporte ao aluno para utilizar as estruturas em diversos contextos. 
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a) Fundamentalista-analógica.

b) Fundamentalista estrutural.

c) Linguístico-pragmática.

d) Linguístico estrutural.

e) Fundamentalista-pragmática.
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Seção 3.2

O ensino de Álgebra na educação básica

Diálogo aberto 

Diversos estudos e avaliações têm constatado dificuldades na 
aprendizagem de Álgebra na educação básica.

Suponha que um professor de Matemática esteja começando 
a lecionar em uma turma de 6º ano do ensino fundamental e que 
introduzirá conceitos algébricos de equação de primeiro grau com 
os alunos.

Pense em como este professor poderia abordar este conteúdo 
de forma a construir um pensamento algébrico, não ficando preso a 
regras e fórmulas.  

Não pode faltar

Avaliações têm evidenciado as dificuldades dos alunos da educação 
básica com relação à aprendizagem de Álgebra. Como exemplo, 
podemos citar as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) que demonstram que, nos tópicos relacionados à Álgebra, é 
raro que os alunos alcancem 40% de acertos (CORREIO; CORREIO, 
2015). Segundo Lins e Gimenez (2005), há uma enorme dificuldade 
em passar do pensamento aritmético para o algébrico, pois trata-se 
de uma nova linguagem matemática.

Do ponto de vista epistemológico, Chevallard (1992) e Kieran (1994) 
apontaram um corte (uma diferença) entre o raciocínio aritmético e o 
algébrico. Ainda nessa linha epistemológica, Vergnaud (1987) discorre 
a respeito da forma que os problemas habituais matemáticos passam 
a ser tratados e na utilização de novos objetos matemáticos, como 
equação e incógnitas.

Do ponto de vista cognitivo, Da Rocha Falcão (1997) diz que, 
quando os alunos são iniciados na educação algébrica, apresentam 
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uma reação positiva resultante dos conceitos presentes em livros 
didáticos e que são abordados em aula. 

Por um grande período de tempo, o ensino e a aprendizagem 
de álgebra referiam-se apenas a manipular símbolos no papel e, 
segundo Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), até a década de 1980, 
não havia a preocupação com o ensino de álgebra nas pesquisas da 
educação matemática e que nenhuma tese ou dissertação realizada 
no Brasil, entre 1972 e 1990, havia como foco de pesquisa a Álgebra 
na educação básica.

Além disso, nos dias atuais, embora muitos pesquisadores (KAPUT, 
2008; SILVA; SAVIOLI, 2012) apontem para o não sucesso do ensino 
mecânico, muitas escolas ainda utilizam essa abordagem de ensino, o 
que corrobora para uma aprendizagem não significativa. E isso talvez 
seja fruto das três fases da história do ensino de Matemática no Brasil: 
antes (concepção linguístico-pragmática), durante (fundamentalista-
estrutural) e depois (fundamentalista-analógica) do Movimento da 
Matemática Moderna, tratadas na seção anterior.

Assimile

• Na concepção “linguístico-pragmática” prevalecia a crença de 
que a aquisição, ainda que mecânica, das técnicas requeridas 
pelo ‘transformismo algébrico’ seria necessária e suficiente para 
que o aluno adquirisse a capacidade de resolver problemas, 
ainda que estes fossem, quase sempre, artificiais, no sentido de 
que não era a natureza e relevância deles que determinavam os 
conteúdos algébricos a serem aprendidos, mas a forma como 
‘fabricar’ um problema para cuja solução tais e tais tópicos, tidos 
como indispensáveis, deveriam ser utilizados (MIORIM; MIGUEL; 
FIORENTINI, 1993, p. 83-84).

• Na concepção “fundamentalista-estrutural”, o ensino de álgebra 
deixa de ter seu papel pragmático e passa a considerar os aspectos 
lógico-estruturais dos conteúdos e a precisão da linguagem 
(ARAÚJO, 2008). A álgebra assume um lugar de destaque na escola, 
passando a desempenhar o papel de “fundamentador dos vários 
campos da Matemática escolar” (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 
1993, p. 84).
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• A concepção “fundamentalista-analógica” tenta realizar uma 
síntese entre as duas concepções anteriores, tendo em vista que 
“procura, por um lado, recuperar o valor instrumental da Álgebra e, 
por outro, manter o caráter fundamentalista – só que não mais de 
forma lógico-estrutural – de justificação das passagens presentes 
no transformismo algébrico” (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, 
p. 84).

Somente após a década de 1990 surgem pesquisas preocupadas 
com as maneiras que os alunos produzem significados em Álgebra. 
Dentre estas pesquisas, podemos citar as de Miorim, Miguel e Fiorentini 
(1993), Arcavi (2005), Blanton e Kaput (2005), Almeida (2015). Estes 
pesquisadores afirmam que o ensino de álgebra deve ser centrado no 
pensamento algébrico e não em utilizar técnicas e símbolos. Desta 
forma, na educação básica, o ensino e a aprendizagem algébrica 
devem ser centrados em construir significados e desenvolver o 
pensamento algébrico, que são responsáveis por uma aprendizagem 
significativa em Álgebra. 

Araújo (2008) defende que se deve ensinar Álgebra focando-se, 
sempre, em como os alunos constroem significados para o que estão 
a aprender e que a introdução da Álgebra deve ser de modo a se 
conectar com conhecimentos já existentes, para criar sentido, sem 
se prender à simples manipulação de símbolos e objetos, o que pode 
provocar dificuldades algébricas nos alunos.

Reflita

Pensar algebricamente e construir significados para a Álgebra 
ocorre de maneira concomitante, ou seja, enquanto pensa, 
constrói significados algébricos e quanto mais se constrói esses 
significados, mais há desenvolvimento do pensamento algébrico.

Entretanto, falar em construir significado para a álgebra 
e sua linguagem não significa, necessariamente, que 
o uso da linguagem simbólica formal demonstra um 
pensamento algébrico. Por exemplo, o aluno pode pensar 
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algebricamente quando percebe as relações existentes 
entre as operações com números naturais, identificando 
suas propriedades, como a comutatividade, sem, 
necessariamente, representá-las em uma linguagem 
simbólica (CORREIO; CORREIO, 2015, p.5).

Além disso, não é necessário que os alunos tenham domínio da 
linguagem da Álgebra para desenvolver o pensamento algébrico, pois 
segundo estudos feitos por Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2005), 
Câmara e Oliveira, (2010) e Silva e Savioli (2012), há crianças que 
conseguem trabalhar com a Álgebra e desenvolver o pensamento 
algébrico antes de terem acesso à linguagem formal da Álgebra. 

Na educação básica, os conteúdos matemáticos são separados, 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em quatro: 
Geometria, Grandezas e medidas, Tratamento da Informação e 
Número e operações/Álgebra e funções.  No entanto, as propostas 
de currículo de alguns estados e de alguns municípios dividem 
em cinco grupos, separando Número e operações de Álgebra e 
funções. Em termos nacionais, existe um documento denominado 
“Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º 
e 3º anos) do ensino fundamental” que foi divulgado pelo Ministério 
da Educação e que apresenta a Álgebra como um dos conteúdos 
estruturantes, desenvolvendo, assim, uma apreensão maior com 
relação à educação algébrica das propostas curriculares.

O professor deve relacionar os conteúdos matemáticos com 
situações reais para atingir o aprendizado e, segundo os PCNs os 
alunos podem desenvolver a aptidão de pensar abstratamente, se 
estes tiverem oportunidades de experiências com noções algébricas 
a partir dos anos iniciais, de modo que seja informal, em articulação 
com a aprendizagem de Aritmética. Desta forma, os alunos 
desenvolvem uma base sólida para uma aprendizagem mais eficaz e 
com significados em Álgebra (BRASIL, 1998).

Devemos, ainda, considerar o papel que a informática tem no 
cotidiano das crianças, atualmente. Sendo assim, é necessário que 
os professores se qualifiquem para trabalhar com Tecnologias da 
Informação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem de Álgebra. 
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Em sala de aula, é fundamental estabelecer situações em que 
seja possível o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao 
conhecimento prévio dos alunos. E nesse sentido, o GeoGebra, um 
software de geometria, tem se tornado uma ferramenta importante 
para a aprendizagem significativa. Além disso, o ensino de Álgebra deve 
ocorrer desde os primeiros anos do ensino fundamental e sempre 
de maneira simultânea com a Aritmética, por meio de atividades que 
permitam o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Pesquise mais

Leia o artigo a respeito do GeoGebra que: 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/
view/8329>. Acesso em: 18 fev. 2017.

“[...] apresenta uma ação pedagógica investigativa, 
na área de ensino de matemática, que se constituiu 
em atividade formadora de professores. Tal ação 
se fundamentou em conteúdos matemáticos de 
funções e de geometria e álgebra trabalhados 
interconectados por meio do software GeoGebra. 
Segundo os estudantes, o estudo por esse meio 
os levou a mobilizar e inter-relacionar conteúdos 
que antes não estavam claros e tão pouco haviam 
percebidos, como, por exemplo, as relações entre 
área e perímetro de um retângulo e relações que não 
caracterizam uma função” (ALVARENGA; SAMPAIO, 
2012).

Um ensino significativo de Álgebra corrobora com o 
desenvolvimento da concentração, da criatividade, do raciocínio 
lógico e abstrato, bem como da capacidade de generalizar. 
Consideramos que se o aluno domina a linguagem referente à área 
de estudo, ele pode atingir autonomia em sua aprendizagem e, desta 
forma, devemos possibilitar situações para manuseio e compreensão 
da simbologia matemática para utilizar os símbolos algébricos de 
maneira correta e desenvolver sentidos e significados. 

O ensino de Matemática deve deixar de ser separado em três 
áreas (Geometria, Álgebra e Aritmética) e ser integrado por elas. 
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Além disso, deve ser considerado que o computador pode ajudar 
na elaboração e interpretação de objetos matemáticos por meio de 
imagens digitalizadas e permitir construções espaciais. E, com relação 
ao ensino de Álgebra, é necessário proporcionar a construção do 
pensamento algébrico e não somente as simbologias formais.

Exemplificando

Leia a reportagem no site da “Nova Escola” a respeito de como deve 
ser a introdução à Álgebra para alunos do sexto e o do sétimo ano e 
a passagem da Aritmética à Álgebra como continuidade, e não como 
ruptura. 

A chave é mostrar que tudo que se aprendeu nas séries iniciais segue 
sendo válido. Mas que, quando o caso é resolver equações, alguns 
procedimentos precisam ser modificados. A sequência de operações 
é um deles. Durante o trabalho aritmético, as crianças costumam lidar 
com problemas que pedem resultados com base em dados previamente 
estabelecidos, que se caracterizam pela importância da obtenção de 
informações intermediárias.

Essa reportagem contém informações que enriquecerão sua bagagem 
de futuro professor de Matemática. Leia a reportagem completa para 
compreender melhor como introduzir a Álgebra para alunos do sexto e 
o do sétimo ano.

Disponível em: http://acervo.novaescola.org.br/matematica/pratica-
pedagogica/tirando-letra-488807.shtml. Acesso em: 27 mar. 2017.

Sem medo de errar

 Pensando a respeito do problema proposto no início desta seção, 
podemos pensar em uma forma de o professor introduzir conceitos 
de equação do primeiro grau de forma a construir um pensamento 
algébrico sem ficar preso a fórmulas e regras.

Esta forma seria recorrer a uma situação real, um problema do dia 
a dia dos alunos, ou criar um problema fictício. A partir daí ele poderia 
recorrer a visualizações deste problema.
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Por exemplo, suponhamos que o problema seja encontrar o peso 
x de uma unidade de tomate que esteja em uma balança com mais 4 
tomates e que pese no total 400g.

O professor pode primeiramente trabalhar apenas conceitos da 
Aritmética e levar os alunos a pensar na operação necessária para 
resolver a equação (que, no caso, seria a divisão).

Após isso, poderia utilizar o desenho de duas balanças com os 
tomates em uma e um peso de 400 gramas na outra, estando elas 
em equilíbrio (veja o desenho e a resolução). Para isso, poderia utilizar 
uma tela ou simplesmente desenhar no quadro negro. E, assim, utilizar 
a ideia de equação (igualdade), considerando cada tomate como x.

Fonte: Elaborado pela autor.

Figura 1.2 |  x

Avançando na prática 

Articulação entre Álgebra e Geometria

Descrição da situação-problema

Até o Movimento da Matemática Moderna não havia uma 
disciplina intitulada Matemática no Brasil. O ensino era separado 
por áreas da Matemática.

Hoje se defende que o ensino de Matemática deve ser articulado 
por suas áreas.

A respeito de o professor deixar de ensinar Matemática de forma 
a separar os conteúdos em suas áreas, pense em um problema que 
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um professor do sexto ano do ensino fundamental poderia utilizar 
para ensinar Álgebra de forma a articular esta área à Geometria. 

Resolução da situação-problema

O professor poderia introduzir um problema de cálculo de 
perímetro de um retângulo. Poderia, inclusive, calcular juntamente 
com os alunos a área da sala de aula. Assim, poderia trabalhar 
conceitos da Geometria, como construir com os alunos o desenho 
representativo da sala de aula no quadro e levar a discussões que 
girem em torno da existência de uma regra para cálculo de áreas, 
levando os estudantes a construi-la  (lado multiplicado por lado). 

Faça valer a pena

1. Avaliações têm evidenciado as dificuldades dos alunos da educação básica 
com relação à aprendizagem de Álgebra. Como exemplo, podemos citar as 
provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que demonstram 
que, nos tópicos relacionados à Álgebra, é raro que os alunos alcancem 40% 
de acertos.

A partir deste problema de dificuldade de aprendizagem, quando é 
recomendado que se inicie o estudo de Álgebra na educação básica?

a) Nos primeiros anos do ensino fundamental.

b) Nos primeiros anos do ensino médio.

c) No 7º ano do ensino fundamental.

d) No final do ensino fundamental.

e) No final do ensino médio.

2. Com relação à Educação Matemática no Brasil, somente a partir dos anos 
de 1990 é que surgem teses e dissertações a respeito dos problemas de 
ensino e aprendizagem de Álgebra, pois, antes disso, não havia preocupação 
com a Educação desta área da Matemática.

Assinale nas alternativas a seguir, a que apresenta a visão dos pesquisadores 
em educação algébrica no Brasil.
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a) O ensino de Álgebra não pode ser potencializado com uso de Tecnologias 
da Informação.

b) O ensino de Álgebra deve se pautar na utilização de regras e fórmulas.

c) O ensino de Álgebra deve ser centrado no pensamento algébrico, não em 
utilizar técnicas e símbolos.

d) O estudo de Álgebra deve contemplar fundamentalmente as 
representações formais.

e) O estudo de Álgebra não pode utilizar representações formais.

3. Até o Movimento da Matemática Moderna não havia uma disciplina 
intitulada Matemática, no Brasil. O ensino era separado por suas áreas. Nos 
dias atuais, no contexto da educação básica, os conteúdos matemáticos 
são separados, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em quatro: 
Geometria, Grandezas e medidas, Tratamento da Informação e Número e 
operações/Álgebra e funções.

Refletindo a respeito das dificuldades de aprendizagem de Álgebra, como 
deve ser o ensino na educação básica?

a) O ensino de Matemática nunca poderá deixar de ser separado em três 
áreas (Geometria, Álgebra e Aritmética).

b) O ensino de Matemática só pode ser separado em duas áreas (Álgebra e 
Aritmética).

c) O ensino de Matemática deve ser sempre separado em três áreas 
(Geometria, Álgebra e Aritmética).

d) O ensino de Matemática deve deixar de ser separado em três áreas 
(Geometria, Álgebra e Aritmética).

e) O ensino de Matemática só pode ser separado em duas áreas (Geometria 
e Aritmética).
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Seção 3.3

Recursos e tendências do ensino da Álgebra

Diálogo aberto 

Devemos, nas aulas de Matemática, trabalhar conteúdos de forma 
interdisciplinar, de modo a relacionar o conhecimento matemático 
a conhecimentos de outras áreas, pois se trata de uma estratégia de 
ensino muito eficaz.

Nesse sentido, cite um exemplo de atividade que um professor 
de Matemática do ensino médio pode usar em sua aula para criar 
um vínculo com outra disciplina. Considere que haja nessa atividade 
conteúdos algébricos.

Não pode faltar

Despertar o interesse, a curiosidade e a motivação nos alunos 
para aprender Álgebra é uma tarefa que exige que os professores 
trabalhem atividades ou experiências incentivadoras. Desta forma, 
a busca por metodologias de ensino diferentes corrobora para que 
o estudante veja mais sentido no que aprende e se interesse mais 
pelo conteúdo.

Ensinar Matemática não deve ser uma tarefa apenas de transmissão 
de conhecimentos, memorização e repetição do algoritmo. Quando 
isso acontece com o ensino de Álgebra, prejudica-se o aprendizado 
elementar da Ciência. Desta forma, a escola deixa de ser uma 
facilitadora e passa a ser uma complicadora, pois as estratégias de 
ensino diferem muito do cotidiano do aluno.

Além disso, muitos professores recorrem apenas ao livro didático 
para guiar sua ação docente, pois não conhecem recursos alternativos 
de ensino de Álgebra, podendo assim prejudicar a aprendizagem, já 
que muitos livros não têm metodologias apropriadas para a construção 
do conhecimento. Por outro lado, a utilização de um livro adequado, 
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acompanhado de uma boa formação do professor pode proporcionar 
a construção de conhecimentos algébricos significativos. 

O choque da transição da Aritmética para a Álgebra, já comentado 
anteriormente, pode ser minimizado se o professor utilizar recursos 
alternativos de ensino capazes de desenvolver a compreensão dos 
conteúdos da Álgebra de forma mais espontânea. 

Um caminho eficiente é utilizar atividades exploratórias e 
investigativas, pois o ato de investigar a partir de situações reais e explorar 
faz que os alunos consigam generalizar regras, o que corrobora com 
a construção do pensamento algébrico. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) de Matemática discorrem a respeito da construção 
do pensamento algébrico através de explorações que “levem o aluno a 
observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem 
a relação de dependência entre variáveis” (BRASIL, 1998, p. 81). 

Além disso, nos PCNs (BRASIL, 1998) há uma defesa para trabalhar 
a Álgebra transversalmente às construções geométricas, pois estas 
permitem elencar conceitos da Álgebra, o que pode proporcionar 
situações em que o aluno possa construir uma investigação de 
padrões, além da identificação das estruturas que contribuem para 
construir a linguagem algébrica necessária para descrevê-los de 
forma simbólica. Além disso, “esse trabalho favorece a que o aluno 
construa a ideia de Álgebra como uma linguagem para expressar 
regularidades” (BRASIL, 1997, p.117). 

Usar a Geometria no ensino de Álgebra auxilia na contextualização, 
o que resulta em um aprendizado mais motivador. Isso porque na 
Geometria as representações ajudam a organizar o pensamento 
lógico, essencial para resolver problemas. Além de ajudar na 
representação de figuras, a Geometria ajuda na expressão algébrica 
de um pensamento, permitindo construir padrões e elaborar 
generalizações. Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) defendem a 
Geometria como subsídio para a aprendizagem algébrica, e a 
importância de se trabalhar estas áreas em conjunto, relacionando 
conteúdos, pois a Geometria faz parte do dia a dia do aluno é de 
fácil acesso, sendo necessário, apenas, que o professor a use de 
forma a motivar a aprendizagem de conteúdos em simultaneidade.
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Outro recurso alternativo de ensino são as Tecnologias de 
Informação e de Comunicação (TICs), pois vivemos em uma 
sociedade praticamente baseada em recursos tecnológicos. As TICs 
incluem a utilização de vídeos, blogs, chats, softwares computacionais 
e outros. Pesquisas apontam que estas alternativas corroboram com 
o ensino e a aprendizagem de Álgebra, e de Matemática, de modo 
geral, pois tornam o conteúdo mais atraente, além de proporcionar 
uma maior motivação. Neto e Maia (2009, p. 1) dizem que:

[...] a tecnologia é essencial no ensino e na aprendizagem 
da Matemática; influencia a Matemática que é ensinada 
e melhora a aprendizagem dos alunos. Os estudantes 
podem aprender mais Matemática e com mais 
profundidade, utilizando a tecnologia de forma adequada 
e responsável. 

A folha de cálculo permite criar com facilidade 
tabelas com valores que seguem uma determinada 
lei de formação, a começar pela sequência dos 
números naturais, e permite relacionar valores em 
diferentes linhas (ou colunas). Permite, ainda, criar 
representações gráficas de conjuntos de valores. 

Assim, se forem utilizadas de forma apropriada e selecionadas 
adequadamente, as TICs são bons recursos alternativos para o ensino, 
pois ajudam a motivar os alunos no sentido da facilidade em acessar 
as informações. Batista, Barcelos e Afonso (2008) afirmam que essas 
TICs podem contribuir com a aprendizagem, pois: “i) reforçam o 
papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação; ii) 
relativizam a importância do cálculo; iii) permitem a manipulação 
simbólica (BATISTA, BARCELOS; AFONSO, 2008, p.1).

Com relação ao uso de softwares, um dos mais utilizados para 
ensinar Álgebra é a folha de cálculo, semelhante ao Excel, que é 
comparativamente simples e possível de ser utilizado por alunos do 
ensino fundamental e médio.

Exemplificando
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No entanto, usa como representação algo distante 
da habitual na Matemática escolar, pois as fórmulas 
ou expressões têm um aspecto diferente das que 
usualmente encontramos nos livros ou escrevemos 
com papel e lápis. Além disso, estas expressões ficam 
remetidas para segundo plano, não aparecendo 
directamente visíveis nas suas células (PONTE, 
BRANCO; MATOS; 2009, p. 16).

A folha de cálculo auxilia os alunos a assimilar o conceito de 
variável e desenvolve a habilidade de resolução de problemas. 
Porém, em alguns casos do ensino de Álgebra, como resolver 
equações, ela não é eficiente porque não permite a visualização. 
Existe também a calculadora gráfica que se assemelha à folha de 
cálculo, mas é voltada aos gráficos e às funções.

Há programas que ajustam potencialidades da Álgebra e da 
Geometria, como o GeoGebra, que consiste em um software 
desenvolvido por Markus Haherwater, no ano de 2001. Ele permite 
criar e estudar retas, pontos, segmentos, vetores, secções cônicas 
e funções em formato gráfico ou algébrico, bem como poder 
alterá-los de forma dinâmica. Desta forma, torna-se possível 
trabalhar ao mesmo tempo com pontos e vetores, fazer derivação e 
integrações de funções, bem como descobrir suas raízes e pontos 
de extremidades. Como este software permite trabalhar um objeto 
em sua forma algébrica e geométrica de forma conectada, ajuda 
na aprendizagem de conceitos que os alunos geralmente têm 
dificuldades de visualização. 

Reflita

Estes programas, tal como a calculadora gráfica, 
permitem relacionar as informações dadas 
algebricamente com as representações gráfica e em 
tabela e apresentam os objectos matemáticos numa 
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representação mais próxima da usual. Têm, por isso, 
grandes potencialidades para o trabalho a realizar no 
3.º ciclo do ensino básico (ensino médio) (PONTE; 
BRANCO; MATOS; 2009, p. 16, grifo nosso), 

Ficou mais claro?

Existem, ainda, programas que têm forma de jogo, o que auxilia 
no aprendizado de conteúdos algébricos específicos. Destes, os mais 
conhecidos são os Applets e se encontram facilmente na Internet. 
Também devemos apontar que existem programas para cálculo 
simbólico e para Álgebra da computação, sendo um deles o Derive.

Estes programas permitem fazer todo o tipo de 
manipulação algébrica, desde a simplificação de 
expressões, à resolução de equações e sistemas, bem 
como cálculos mais avançados, como derivação e 
integração de funções e têm sido usados em diversos 
países com alunos dos ensinos superior e secundário e, 
por vezes, até com alunos mais novos (PONTE; BRANCO; 
MATOS; 2009, p. 16).

Pesquise mais

Busque aprender mais a respeito dos Applets e o software Derive.

• Você pode ler um artigo que explica como trabalhar com Applets 
em laboratório, bem como suas construções em: <http://www.
inf.pucrs.br/flash/lapro2/aula_applets.html>. Acesso em: 3 abr. 
2017.

• Faça o download do Derive e treine seus conhecimentos 
matemáticos pensando em sua futura ação docente: <https://
derive.br.uptodown.com/windows>. Acesso em: 3 abr. 2017.

• Para aprender mais a respeito da folha de cálculo, leia o artigo 
intitulado Potencialidades do uso da folha de cálculo na 
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construção de tabelas e gráficos estatísticos, disponível em: 
<file:///C:/Users/Lilian/Downloads/Dialnet-PotencialidadesDo
UsoDaFolhaDeCalculoNaConstrucaoDe-4770410.pdf>. Acesso 
em: 20 mar. 2017.

• Você pode fazer o download do GeoGebra, conhecer suas 
ferramentas e enriquecer seu currículo para a futura prática 
docente. Você o encontra disponível em: < https://www.
geogebra.org/download>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Devemos considerar que estas tecnologias, apesar de serem 
importantes para ensinar Álgebra, não garantem a aprendizagem dos 
conteúdos. Deve haver um planejamento do professor no sentido de 
saber quando e de que forma usá-las. 

Assimile

No que concerne às práticas educativas no ensino de Álgebra, podemos 
recorrer a algumas tendências metodológicas que fazem parte das 
investigações em educação matemática, pois elas têm se mostrado 
bastante eficazes. São elas: a Etnomatemática, a Modelagem Matemática, 
as Mídias Tecnológicas, a História da Matemática, a Investigação 
Matemática e a Resolução de Problemas.

A Etnomatemática tem como significado, segundo D’Ambrósio 
(1986), raízes socioculturais da arte ou técnica de explicar e conhecer 
– Etno (sociedade, cultura, jargão, códigos, mitos, símbolos) + matema 
(explicar, conhecer) + tica (arte e técnica). Essa prática de ensino de 
Matemática tem como objetivo valorizar o conhecimento das diversas 
culturas. Parte-se dos conhecimentos prévios dos alunos e, desta 
forma, mostra-se contrária à ideia de que Matemática se aprende 
apenas na escola, pois é valorizado o conhecimento assimilado em 
âmbito não escolar, ou seja, no dia a dia do aluno. Desta forma, o 
professor tem a necessidade de estar por dentro da cultura local e 
assim averiguar se os saberes que os estudantes têm a respeito de 
algum assunto são válidos, para perceber o que é necessário alterar 
ou complementar. 

Essa tendência teve origem na década de 1970 com a justificativa 
da existência de diferenças entre a Matemática da escola e aquela 
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elaborada nos contextos sociais e culturais.  O termo foi designado 
pelo professor Ubiratan D’Ambrósio.

A Etnomatemática tem dimensão política ao considerar a 
Matemática como Ciência cultural, tornando-a da população e 
retirando o caráter acemicista que a coloca dirigida para apenas 
alguns ou para a preparação de mão de obra. Assim, com aspiração 
multicultural, a Etnomatemática tem valorizado o conhecimento 
matemático de várias culturas diferentes, pois a valorização da 
Matemática, enquanto conhecimento acadêmico, desprezou os 
saberes cotidianos dos sujeitos.

A Álgebra, no contexto da Etnomatemática, considera o 
conhecimento originado no cotidiano e acredita que ele “[...] está 
impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante, 
os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 
medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, 
avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são 
próprios à sua cultura” (D’AMBRÓSIO, 2001, p. 7).

A Modelagem Matemática cuida da transformação de problemas 
reais em problemas para serem estudados na aula de Matemática, 
de forma a analisar os resultados. Burack (2004) aponta as etapas 
necessárias para desenvolver uma atividade de Modelagem 
Matemática: escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento 
dos problemas; resolução do (s) problema (s) e desenvolvimento da 
Matemática relacionada ao tema; análise crítica da (s) solução (es).

 Para o professor, não é trivial trabalhar com a modelagem nas 
aulas de Matemática que contenha  conteúdos algébricos, porque, 
na maioria das vezes, o conteúdo a ser estudado, que é determinado 
pela pesquisa exploratória, ainda não foi trabalhado na turma em que 
está sendo aplicada a atividade. 

Enquanto prática didática para o ensino de Álgebra na educação 
básica, a modelagem é enriquecedora porque o aluno tem participação 
ativa na elaboração dos conceitos matemáticos necessários. 

As Mídias Tecnológicas têm sido, cada vez mais, utilizadas nas 
escolas devido à evolução tecnológica da sociedade. E como já 
citado anteriormente, com as TICs essas tecnologias necessitam 
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ser entendidas como auxílio ao ensino e à aprendizagem, pois 
mesmo com a facilidade em se encontrarem informações, o 
professor é necessário para ajudar o aluno a interpretar, julgar e fazer 
considerações a respeito do conteúdo estudado, como, vídeos que 
os alunos podem facilmente ter acesso no Youtube e que possam 
conter informações erradas.  

A História da Matemática pode ser uma ferramenta no 
desenvolvimento de tarefas e problemas do ensino de Álgebra, 
no sentindo de facilitar a compreensão dos conceitos, porque 
ela apresenta que as descobertas no campo da Matemática, e 
mais especificamente da Álgebra, tiveram início na curiosidade e 
necessidade de encontrar conexões entre medidas no sentido de 
elaborar uma fórmula ou regra. Essa prática didática pode incitar 
o aluno a querer entender como é construído o conhecimento 
matemático e, assim, ter significado. Além disso, devemos 
considerar que um professor competente conhece a história da 
disciplina que leciona.  

A Investigação Matemática no campo da Álgebra tem sido 
considerada, como citado anteriormente, como uma metodologia 
de ensino muito aceita por estudiosos e pesquisadores, pois pode 
proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa ao trabalhar 
com atividades que desafiam. Estas, no entanto, devem ter um 
prévio planejamento pelo professor. De forma geral, podemos 
separar em três fases a Investigação Matemática: introdução 
da atividade; realização dos alunos orientada pelo professor e 
discussão dos resultados. 

Das práticas educativas para o ensino de Álgebra, entendemos 
que é mediante a Resolução de Problemas que se pode desenvolver 
uma relação com as outras metodologias de ensino dentro da 
educação matemática, isso porque a importância dos problemas 
icirre na produção de novas ideias, o que conecta vários conteúdos 
da Matemática e outras disciplinas. 

Polya (2006) defende que os problemas precisam ser desafiadores 
para provocar o interesse e motivação dos alunos. Este autor explica 
que, quando o professor mostra um problema para os alunos, eles se 
sentem intrigados e curiosos para chegar a uma solução.  
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Porém, os problemas necessitam estar de acordo com a 
escolaridade que os estudantes se encontram, para não ser difícil ao 
ponto de desanimar os alunos e também não ser fácil e provocar 
perda de interesse. Além disso, no momento da explicação aos 
educandos, o modo como se resolve um problema não é trivial, pois 
se pode interpretar um mesmo problema de diversas maneiras. Além 
disso, necessita de muita atenção e várias leituras para aprofundar a 
interpretação e se organizar com o objetivo de encontrar a solução. 

Algumas etapas podem ser elencadas na solução de um problema. 
Polya (2006) aponta quatro principais: 

• A compreensão do problema, em que se faz necessário 
entender a situação, por meio de uma leitura aprofundada 
para interpretar de forma correta e identificar o que se precisa 
calcular. Dentro desta compreensão deve-se atentar às partes 
do problema que são a incógnita, os dados e a questão que 
se quer responder.

• A elaboração de um plano, em que se escolhe um caminho 
de ação, o que tem relação direta com o tipo de problema. 
Pode-se tentar desenhar uma figura, um gráfico ou uma 
tabela, bem como utilizar uma fórmula e outros. 

• Executar o plano que foi estabelecido e seguir os passos do 
planejamento, bem como fazer os cálculos. Nessa etapa o 
professor deve acompanhar os alunos, mas deve deixar que 
eles sejam os protagonistas. 

• Retrospecto ou verificação no/na qual, depois de encontrar 
a solução, analisa-se se o problema foi resolvido e se faz 
sentido. Nessa etapa o professor pode perguntar se existem 
outras formas de resolver o mesmo problema.

A primeira etapa é mais importante, pois se não ocorrer, em 
nenhuma das outras será encontrada a solução. Além disso, é muito 
importante uma leitura aprofundada (realizada diversas vezes) para 
que o aluno absorva as informações do problema. A adequação dos 
problemas tem relação com o conhecimento algébrico dos alunos. 

Em todas as práticas de ensino de Álgebra, o professor tem papel 
central e deve estar sempre atento, fazendo questionamentos para 
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verificar se houve interpretação correta dos alunos e ajudando na 
solução de que surgirem. 

Sem medo de errar

Resgatando a nossa situação-problema!

O professor de Matemática do ensino médio pode utilizar dados de 
crescimento de uma população de bactérias. Os alunos devem tabelar 
esses dados e analisar qual função os representa.

O professor pode pedir que calculem os pontos extremos, bem 
como outros questionamentos que possam ser incorporados. E, 
nesse caso, eles terão de recorrer à linguagem algébrica.

Desta forma, este docente estaria criando uma interdisciplinaridade 
entre o conteúdo da Matemática e da Biologia, além de estar 
fortalecendo alguns conceitos que serão fundamentais para um futuro 
estudo de cálculo diferencial e integral no ensino superior.

Avançando na prática 

Resolução de problemas e interdisciplinaridade

Descrição da situação-problema

Com base nas práticas de ensino abordadas no texto, pense em 
uma atividade na qual o professor possa utilizar uma delas em uma 
aula de Matemática que envolva conteúdos algébricos.

Resolução da situação-problema

Daremos exemplo de atividade de resolução de problemas, 
mas se você pensou em um exemplo de outra prática didática, 
também é válido.

O professor pode, por exemplo, fornecer aos alunos 
informações a respeito de quanto tempo algumas diferentes 
marcas de carros levam para ir de 0 a 100 km/h, o consumo de 
combustível de cada um deles, a potência do motor de cada carro, 
o peso de cada um deles e o preço de cada carro nas lojas. Depois 



U3 - O ensino de Álgebra136

o professor pode criar questionamentos a respeito destes dados, 
como verificar se há uma relação entre a potência do carro e o 
consumo de combustível.

Poderiam ao final da atividade discutir (alunos e professor) qual 
carro seria mais vantajoso ser adquirido, levando em consideração 
que uma pessoa necessite comprar um carro para trabalhar, pois está 
chegando atrasado ao emprego, mas que não seja um carro que 
gaste muito combustível nem muito caro, pois a renda do comprador 
é pequena. Desta forma, analisariam a relação custo-benefício.

Esses dados podem ser reais e também podem ser inventados.

Além de trabalhar conteúdos matemáticos que necessitam de 
conhecimentos algébricos para a resolução, essa atividade envolve 
conceitos da Física, o que corrobora para a interdisciplinaridade. 
Além disso, este tipo de atividade também reforça conceitos 
como grandezas direta e inversamente proporcionais, correlação 
numérica, comportamento de funções e modelagem de funções.

Faça valer a pena

1. Pesquisas apontam que recursos alternativos como as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs) corroboram com o ensino e a 
aprendizagem de Álgebra, e de Matemática, de modo geral, pois tornam o 
conteúdo mais atraente, além de proporcionar uma maior motivação.

Diante do que você estudou, assinale nas alternativas que seguem a que 
apresenta exemplos de TICs que podem ser utilizados no ensino de Álgebra.

a) Calculadora gráfica, Blogs, Folha de cálculo, Excel, GeoGebra, Livro 
didático, Applets.

b) Calculadora gráfica, Folha de cálculo, Excel, GeoGebra, Derive, Applets. 

c) Calculadora gráfica, Blogs, Folha de cálculo, Excel, GeoGebra, Derive, 
Quadro negro.

d) Calculadora gráfica, Blogs, Folha de cálculo, Compasso, GeoGebra, 
Derive, Applets.

e) Calculadora gráfica, Blogs, Folha de cálculo, calculadora simples, 
GeoGebra, Derive, Applets.
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2. No que concerne às práticas educativas no ensino de Álgebra, podemos 
recorrer a algumas tendências metodológicas que fazem parte das 
investigações em educação matemática, pois elas têm se mostrado bastante 
eficazes (uma destas tendências diz respeito à Etnomatemática).

Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta a respeito da 
Etnomatemática. 

a) Essa prática de ensino de Matemática tem como objetivo valorizar o 
conhecimento das diversas culturas.

b) Refere-se a criar problemas fictícios na aula de Matemática, de forma a 
analisar os resultados.

c) Essa prática didática não pode incitar o aluno a querer entender como é 
construído o conhecimento da matemática e, assim, ter significado. 

d) A Etnomatemática é um bom recurso alternativo para o ensino, pois ajuda 
a motivar os alunos devido à facilidade em acessar informações.

e) Essa prática de ensino de Matemática tem como objetivo valorizar o 
conhecimento das diversas disciplinas.

3. A Resolução de Problemas é uma prática educativa de ensino de Álgebra 
na qual se pode desenvolver uma relação com as outras metodologias de 
ensino dentro da educação matemática, isso porque a importância dos 
problemas acontece em sua produção de novas ideias, o que conecta vários 
conteúdos da Matemática e outras disciplinas.

Assinale a alternativa que apresenta as etapas, apontadas por Polya (2006) na 
resolução de um problema.

a) Compreensão do problema, elaboração de um plano, análise do problema 
e retrospecto ou verificação.

b) Compreensão do problema, análise do problema, execução do plano e 
retrospecto ou verificação.

c) Compreensão do problema, elaboração de um plano, execução do plano 
e retrospecto ou verificação.

d) Compreensão do problema, elaboração de um problema, execução do 
plano e retrospecto ou verificação.

e) Compreensão do problema, elaboração de um plano, execução do 
problema e retrospecto ou verificação.
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Unidade 4

O ensino da Geometria

A aprendizagem de conceitos relacionados à Geometria 
certamente é fundamental, pois tais conceitos contribuem 
para a resolução de problemas práticos diversos. Isso porque 
os conceitos de Geometria, em geral, estão relacionados a 
dois objetos: o conceitual, atrelado à Aritmética e à Álgebra, e 
o figural, relacionado à compreensão do espaço. Apesar do 
reconhecimento sobre a relevância dessa aprendizagem, ainda 
se nota no ensino básico o abandono, total ou parcial, desse 
ramo tão importante da Matemática. 

Direcionado a conhecer sobre o ensino de Geometria, nesta 
unidade você é convidado a estudar os aspectos principais sobre 
o desenvolvimento histórico desse ramo da Matemática na 
educação brasileira, identificando seus limites e suas possibilidades. 
Além disso, você conhecerá os principais recursos didáticos para 
desenvolver um trabalho com Geometria nas aulas de Matemática 
do ensino básico. 

Com esse estudo esperamos que você adquira uma sólida base 
teórica para fundamentar sua prática docente, em particular no 
que diz respeito ao ensino de Geometria, sendo essa base teórica 
constituída por relações de ensino/aprendizagem e, também, por 
habilidades e competências necessárias para atuar com ética e 
responsabilidade social. 

Portanto, assim como nas unidades anteriores, nas quais 
assuntos relacionados ao ensino e à aprendizagem do Cálculo e 
da Álgebra foram apresentados segundo abordagens relacionadas 
à educação matemática e à formação do futuro professor de 
Matemática, nesta unidade nos pautaremos nessas mesmas 

Convite ao estudo
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abordagens para apresentar a você as principais discussões 
relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Geometria. 

Para melhor compreensão e desenvolvimento das habilidades 
e das competências relatadas, você será inserido em um contexto 
de aprendizagem no qual deverá apresentar soluções às situações 
propostas dentro de um contexto. Para solucionar tais situações-
problemas, você deverá mobilizar os conhecimentos construídos 
a partir dos estudos realizados em cada seção. 

Assim, vamos analisar a seguinte situação: considerando o 
quanto o ensino de Geometria é importante na aprendizagem 
matemática e preocupados com o fato desse ensino não ser 
devidamente valorizado por alguns professores no momento 
de elaborar seus planos de ensino, um grupo de professores de 
Matemática, representantes de um Núcleo Regional de Educação, 
responsabilizou-se por ofertar um curso para professores que 
ministram aulas de Matemática em escolas que ofertam ensino 
fundamental II e ensino médio nos municípios atendidos por esse 
núcleo. Esse curso será ministrado em três encontros e em todos 
eles serão promovidas discussões e reflexões sobre o ensino e a 
aprendizagem em Geometria.  

Ao término desta unidade, esperamos que você compreenda e 
reflita sobre a importância do ensino de Geometria e sobre como 
realizar práticas de sala de aula tendo em vista a aprendizagem 
significativa de conceitos geométricos. 
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Seção 4.1

O ensino da Geometria nos séculos XX e XXI

Diálogo aberto 

Olá, caro aluno! 

Durante o planejamento de um dos cursos de formação 
continuada, o grupo de professores de Matemática, representantes 
de um Núcleo Regional de Educação, pensando na problemática do 
ensino de Geometria que, muitas vezes, é deixado para ser trabalhado 
apenas no final do período letivo (isso quando trabalhado), decidiu 
propor uma temática inicial para o curso abordando os principais 
momentos históricos do ensino de Geometria que possam auxiliar os 
professores de Matemática a compreender os problemas enfrentados 
tanto no ensino quanto com relação à aprendizagem nessa área. 
Para elaborar esse primeiro encontro do curso de formação, 
primeiramente será necessário realizar algumas pesquisas na área de 
educação matemática que tratam sobre o ensino e a aprendizagem 
em Geometria. 

Considere que você foi o professor desse grupo que ficou 
responsável por fazer essas pesquisas e que, portanto, precisa 
investigar e responder: quais são as principais mudanças que 
marcaram o ensino de Geometria nos séculos XX e XXI? Quais são 
as principais dificuldades manifestadas por estudantes da educação 
básica na aprendizagem em Geometria, segundo apontam alguns 
estudos da área de educação matemática?

Vamos lá?

Não pode faltar

 Com o objetivo de promover um ensino e uma aprendizagem em 
Geometria de forma mais contextualizada e, assim, mais motivadora 
para os alunos, desde a educação básica até o ensino superior, é 
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necessário que o professor valorize a história da Matemática como 
recurso didático. 

Você sabia que a Geometria teve origem em tempos muito remotos 
da antiguidade? E que estudos históricos da Matemática (EVES, 2011; 
BOYER, 2010) indicam que diversos conceitos geométricos tiveram 
início com as observações do homem sobre as formas geométricas 
e atividades práticas por exemplo, a mensuração de terras às margens 
do rio Nilo pelos egípcios? Inclusive, a palavra “geometria” é resultado 
dos termos gregos "geo" (terra) e "métron" (medir), portanto, geometria 
significa “medida da terra”? 

Assim, podemos entender que a Geometria é um dos ramos mais 
antigos da Matemática e que em seus primórdios era basicamente 
empírica, ou seja, tinha como natureza a observação, a intuição, a 
medição, enfim, era basicamente experimental, não apresentando 
uma organização estrutural. A Geometria estruturada num sistema 
lógico e dedutivo só começou a ser desenvolvida cerca de 2000 anos 
mais tarde pelos gregos, tendo como principal precursor Euclides de 
Alexandria, que registrou definições, axiomas e proposições em 13 
livros que compõem a obra Os Elementos (NUNES, 2010).

Reflita

O que são definições, axiomas e proposições? Quais são as similaridades 
e/ou diferenças entre esses conceitos?

Pesquise mais

Conheça um pouco mais sobre Os Elementos, de Euclides, acessando:

<http://mat.ufrgs.br/~vclotilde/disciplinas/html/naturais-web/naturais_
euclides_geometria_fundamentos.htm> Acesso em: 19 fev. 2017.

Sobre o ensino de Geometria e, de maneira geral, o ensino de 
Matemática, Pavanello (1993) destaca que no início do século XX 
as noções matemáticas eram abordadas num caráter técnico, sem 
preocupação com suas aplicações reais. Mais especificamente, o 
ensino de Geometria era trabalhado separadamente dos conteúdos 
de Aritmética e Álgebra, não evidenciando, dessa forma, suas relações 
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com esses ramos da Matemática. Além disso, até 1960 o ensino de 
Geometria no Brasil pautava-se, basicamente, nos estudos euclidianos.

Em meados da década de 1960, com o Movimento da Matemática 
Moderna é que percebemos algumas mudanças nesse cenário. 
Com esse movimento, surgem novas concepções sobre o ensino 
de Matemática e, assim, livros didáticos começam a ser elaborados 
de acordo com as novas orientações. Contudo, em início, essas 
orientações não estavam voltadas a auxiliar com a atribuição 
de sentidos às noções geométricas a partir de sistematizações 
relacionadas a aspectos empíricos, mas tinham como principal 
preocupação a formalização algébrica, fazendo uso da teoria dos 
conjuntos. Desse modo, problemas eram propostos de maneira a 
utilizar teoremas e postulados representados na linguagem da teoria 
dos conjuntos (NUNES, 2010).

É a partir desse momento que já começamos a perceber o quanto 
a Geometria foi ficando ausente na sala de aula. Pavanello (1993) 
menciona que algumas das exigências do Movimento da Matemática 
Moderna com relação ao ensino de Geometria, muitas vezes, não 
eram exercidas devido ao precário domínio de professores nesse ramo 
da Matemática. Esse cenário de exclusão da Geometria do ensino 
básico agravou-se ainda mais com a reforma da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação por meio da Lei 5.692/1971, a qual delegou ao 
professor autonomia para montar seu próprio programa. Além disso, 
as abordagens relacionadas à Geometria, nesse período, em geral, 
prevaleciam no ensino secundário, geralmente cursado apenas pelas 
elites, uma vez que este era pago e destinava-se à preparação para os 
cursos superiores (NUNES, 2010). 

Discussões mais voltadas à recuperação do ensino de Geometria 
começaram a ocorrer a partir da segunda metade da década de 1970, 
o que ainda não garantiu o total retorno e valorização desse ensino. 
Com as preocupações com o ensino de Geometria que tiveram 
início nesse período, alavancaram-se as discussões pertinentes a 
essa abordagem, culminando na elaboração de algumas propostas 
a partir de 1986. Com estas, a Geometria passa a ser considerada 
um dos grandes temas da Matemática, juntamente com Números e 
Medidas e, com as diversas reformulações posteriores, as orientações 
direcionaram a um ensino de Geometria que fosse promovido a 
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partir de experiências sensoriais, observações e generalizações, 
adotando aspectos históricos desse ramo matemático como 
recurso metodológico (NUNES, 2010).

Já no século XXI, conceitos geométricos começam a ser 
mais amplamente considerados como essenciais no currículo de 
Matemática, pois auxiliam o aluno a “compreender, descrever e 
representar, de forma organizada o mundo em que vive” (NUNES, 
2010, p. 106), desenvolvendo, assim, o pensamento geométrico. 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), por 
exemplo, encontramos a defesa do ensino de Geometria a partir 
do desenvolvimento de trabalhos que permitam a exploração da 
visualização, da representação e do raciocínio espacial e, para isso, 
defende-se que tais atividades precisam ser realizadas a partir da 
exploração de objetos reais. 

Exemplificando

omo um aluno desenvolve seu pensamento geométrico? E como ele 
pode atingir um nível mais complexo desse tipo de pensamento? 

É em direção às respostas para esses tipos de questionamentos 
que encontramos no modelo Van Hiele de desenvolvimento do 
pensamento geométrico algumas orientações. 

Esse modelo pauta-se em cinco níveis graduais de compreensão, os 
quais são configurados como características do pensamento geométrico 
(SADA; BONI; PIRES, 2014): 

a) Visualização: o aluno compreende figuras geométricas, simplesmente 
pela sua aparência, “não por suas partes ou propriedades” (CROWLEY, 
1994, p. 2).

b) Análise: o aluno já entende algumas figuras por suas propriedades, 
mas ainda não compreende definições.

c) Dedução informal: o aluno já consegue estabelecer relações de 
propriedades de determinada figura e, também, entre figuras, porém 
seus argumentos ainda são informais.

d) Dedução formal: o aluno já entende a Geometria como um sistema 
axiomático, sendo capaz de construir demonstrações.
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e) Rigor: o aluno consegue envolver e comparar vários sistemas 
axiomáticos, considerando a Geometria no plano abstrato.

Para auxiliar o aluno atingir esses níveis graduais de compreensão, o 
modelo van Hiele propõe cinco fases sequenciais para o aprendizado de 
Geometria (SADA; BONI; PIRES, 2014):

a) Interrogação/Informação: envolve momentos de conversas, 
observações, introdução de vocabulário geométrico etc. 

b) Orientação dirigida: é uma fase de exploração, na qual o aluno começa 
a ter contato com os materiais preparados e ordenados sequencialmente 
pelo professor.

c) Explicação: com base em suas experiências, alunos se expressam e 
trocam experiências e visões, com a orientação do professor no que 
diz respeito ao desenvolvimento de uma linguagem mais precisa e 
adequada.

d) Orientação livre: aluno envolve-se com tarefas mais complexas, que 
podem ser executadas e concluídas de maneiras diversas.

e) Integração: os alunos reveem e resumem o que aprenderam, tendo 
em vista formar uma visão geral dos objetos e das relações estudados. 

Você conseguiu perceber que somente a partir do fim do século 
XX para o início do século XXI é que podemos considerar que o 
ensino de Geometria alavancou na educação brasileira? Entretanto, 
o ensino desse ramo da Matemática ainda não atingiu um grau 
satisfatório na prática escolar e, por esse motivo, são diversas as 
pesquisas relacionadas ao ensino da Geometria tendo como foco 
seus conteúdos, suas metodologias, a aprendizagem dos alunos e a 
formação de professores. Essas pesquisas e estudos são, certamente, 
uma das características que marcam o ensino de Geometria no 
século XXI. 

Na busca por um novo impulso ao ensino de Geometria durante 
o século XXI, encontramos resultados de estudos e pesquisas que 
apontam as novas tendências didático-pedagógicas, das quais 
destacam-se a Geometria Experimental e a Geometria Dinâmica 
(NUNES, 2010). A Geometria Experimental pode ser entendida como 
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de natureza empírica, com base na observação, na experimentação 
e, portanto, em ações humanas. De certo modo, podemos 
entender essa tendência como uma forma de conduzir o aluno a 
trilhar alguns passos do desenvolvimento histórico da Geometria. A 
Geometria Dinâmica tem como foco oportunizar ao aluno o estudo 
das figuras geométricas em movimento e suas transformações e, 
nesse contexto você já deve ter imaginado que para essa tendência 
a utilização de recursos computacionais é de grande valia. Mais 
adiante, em nossos estudos, voltaremos a abordar sobre estas. 

Pesquise mais

Saiba mais sobre a história do ensino de Geometria no Brasil, sobretudo 
no período do Movimento da Matemática Moderna.

Disponível em: <http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2005/
anaisEvento/documentos/painel/TCCI136.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017.

Até agora, você conheceu alguns dos pontos mais relevantes 
da história da Geometria, bem como do desenvolvimento 
histórico do ensino de Geometria. Quando falamos sobre o ensino 
é importante que você saiba que as dificuldades atreladas a esse 
ramo da Matemática não estão apenas nas concepções de cada 
época, na formação do professor ou nos recursos didáticos e 
metodológicos adotados em sala de aula. Vamos abordar, a partir 
de agora, sobre as principais dificuldades dos alunos em relação à 
aprendizagem em Geometria. 

Algumas discussões iniciais provavelmente já serviram como 
requisitos básicos para você compreender que o ensino de 
Geometria vai além de definições e procedimentos aritméticos e 
algébricos, ou seja, vai além do objeto conceitual, mas engloba 
também o objeto figural, em que destacamos a capacidade do 
aluno em compreender o espaço à sua volta e suas propriedades 
por meio de sentidos, visualização e, inclusive, abstração. São a esses 
dois objetos do ensino de Geometria que obstáculos inerentes ao 
aprendizado do aluno estão relacionados. 

Dentre as principais dificuldades manifestadas por alunos com 
relação à aprendizagem em Geometria, certamente destaca-se 
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a pouca capacidade de percepção espacial (PAVANELLO, 2004), 
percepção que se faz necessária não apenas em sala de aula, mas 
também no exercício e na compreensão de diversas atividades 
cotidianas. 

Outra dificuldade que podemos mencionar diz respeito 
à compreensão e utilização de processos de demonstração 
ou representação geométrica de conceitos matemáticos 
(PAVANELLO, 2004). Quando falamos de demonstração logo 
pensamos no ensino superior, contudo, no ensino básico, esse 
tipo de dificuldade também existe, por exemplo, ao compreender 
a representação geométrica do Teorema de Pitágoras, em que 
construímos quadrados sobre a hipotenusa e cada um dos catetos, 
quadriculando cada um desses quadrados:

Fonte: <https://goo.gl/RrIs4E>. Acesso em: 19 fev. 2017. 

Figura 1.1 | Representação geométrica do Teorema de Pitágoras

Contando os quadradinhos obtemos 9, 16 e 25 de área, sabendo 
que tais resultados satisfazem à relação a² = b² + c², pois 25 = 9 + 16 e 
resulta de 5² = 3² + 4². Perceba que, dessa forma, além de abordagens 
geométricas, contemplamos procedimentos aritméticos e algébricos 
e, assim, podemos evidenciar que a Geometria pode contribuir para a 
aprendizagem dessas duas áreas matemáticas. 

Vale destacar que, considerando que o trabalho com Geometria 
no ensino de Matemática no ensino básico, muitas vezes, é deixado 
para o final do período letivo, priorizando o ensino de Álgebra e 
de Aritmética, ou que, muitas vezes, nem chega a ser trabalhado, 
as dificuldades em Geometria apresentadas por alunos do ensino 
básico podem ser ainda mais agravantes: estar relacionadas a 
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conceitos e ideias muito elementares que não foram trabalhadas de 
maneira satisfatória, ou nem mesmo chegaram a ser trabalhados 
em alguma etapa escolar anterior. Na pesquisa de Leite (2013), por 
exemplo, que investiga dificuldades manifestadas por alunos do 
nono ano ao estudarem alguns conceitos geométricos, elencam-
se as seguintes dificuldades: 

[...] reconhecimento insatisfatório de ângulos e figuras 
geométricas planas, assim como suas propriedades; 
desconhecimento da distinção entre figuras planas e 
espaciais; pouca compreensão do conceito de área; 
conversão inadequada entre unidades de medidas; 
associações raras entre ideias geométricas e aritméticas; 
entre outras. (LEITE, 2013, p. 140)

É fácil encontrar-se entre alunos, das diferentes séries, ou 
até mesmo entre professores, aqueles que confundem 
o cubo com o quadrado; não identificam propriedades 
comuns ao quadrado e ao losango, ou ao quadrado e 
ao retângulo; (...). Todas essas observações demonstram 
que a percepção visual do espaço geométrico é confusa 
e equivocada. Considerando a Geometria difícil, porque 
é abstrata, o professor direciona a sua preferência aos 
temas aritméticos. (ARAÚJO, 1994, p. 13)

Araújo (1994), de certa forma, sintetiza as dificuldades de 
alunos da educação básica, sobretudo do ensino fundamental, 
na aprendizagem em Geometria como relacionadas à percepção 
visual do espaço geométrico:

Considerando todas as dificuldades apontadas, Muller (1994) 
associa parte delas à leitura e compreensão de enunciados e à 
formulação de argumentos, justificando que o aluno pode até 
raciocinar de maneira correta e conseguir solucionar um problema 
geométrico, porém, ter dificuldades para argumentar precisamente 
sobre sua resolução, assim como apresentar dificuldades para 
ler definições, o que o conduzirá à não compreensão de objetos 
matemáticos envolvidos nessa definição.
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Assimile

Você estudou que a Geometria é um dos ramos mais antigos da 
Matemática, tendo início na antiguidade a partir de situações cotidianas 
por exemplo, observações de figuras geométricas e mensuração de 
terras. Viu, também, que a Geometria só deixou de ser um conhecimento 
basicamente prático e passou a ser estruturada de modo lógico e 
dedutivo muito mais tarde. 

Quanto ao ensino de Geometria, você conheceu suas principais 
características em dois momentos históricos: no século XX e no 
século XXI. A partir das principais características em cada época e 
do desenvolvimento histórico do ensino de Geometria no Brasil, 
você evidenciou alguns motivos que nos permitem compreender as 
dificuldades de se trabalhar esse ramo da Matemática atualmente no 
ensino básico. Além das dificuldades de ensino, você também conheceu 
as principais dificuldades de aprendizagem em Geometria manifestadas 
por estudantes de acordo com algumas pesquisas e estudos realizados, 
sendo que as dificuldades abrangem desde a má compreensão de 
enunciados, argumentação e conceitos geométricos elementares até 
os processos de prova e demonstração em Geometria.

Sem medo de errar

 Você, como um dos professores de Matemática representante 
de um Núcleo Regional de Educação, ficou responsável por realizar 
pesquisas que embasarão o primeiro encontro de um curso de 
formação continuada sobre o ensino e a aprendizagem de Geometria. 

Nessa pesquisa, o primeiro estudo que você realizou foi sobre 
as principais mudanças que marcaram o ensino de Geometria nos 
séculos XX e XXI. 

Com base nos estudos realizados, você verificou que, no início 
do século XX, o ensino de Geometria, assim como as demais 
áreas de estudo da Matemática, era abordado de maneira técnica, 
pautado no estudo da geometria euclidiana. Ainda nesse século, 
com o Movimento da Matemática Moderna, algumas modificações 
ocorreram nesse cenário, porém, predominou o formalismo e o 
caráter técnico, adotando a linguagem da teoria de conjuntos no 
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ensino de Geometria, o qual continuou sendo trabalhado de maneira 
descontextualizada com a realidade prática e desconexa dos demais 
ramos da Matemática por exemplo, da Álgebra e da Aritmética. Com 
esse formalismo, professores que não dominavam a teoria nesse 
ramo começaram a abandonar o ensino de Geometria, situação que 
se agravou quando esses professores obtiveram a deliberação para 
elaborar seu próprio programa da disciplina. 

Só percebemos mudanças nesse cenário no período de 
transição entre os séculos XX e XXI, quando as orientações para o 
ensino de Geometria passaram a direcionar para uma abordagem 
mais próxima da realidade, com base em experiência sensorial, 
observação e generalização. Além disso, foi a partir do século XXI 
que se intensificaram os estudos e as pesquisas realizadas no campo 
da Geometria, indicando contribuições relativas ao seu ensino e à 
sua aprendizagem. 

O segundo estudo que você realizou para elaborar o primeiro 
encontro do curso de formação foi sobre as principais dificuldades 
manifestadas por estudantes da educação básica na aprendizagem 
em Geometria, de acordo com alguns estudos da área de 
educação matemática.

Após os estudos realizados, você chegou às seguintes 
conclusões sobre as principais dificuldades de estudantes em 
aprendizagem geométrica:

• Dificuldades relacionadas à formação inicial em Geometria: 
devido ao fato de em muitos períodos escolares a 
Geometria não ser abordada na disciplina de Matemática, 
alunos apresentam conhecimentos prévios e elementares 
insatisfatórios.

• Dificuldades relacionadas à percepção visual: a aprendizagem 
em Geometria perpassa o tratamento de procedimentos 
aritméticos e algébricos, exigindo do aluno percepção visual 
do espaço geométrico e de suas propriedades, o que, muitas 
vezes, é algo abstrato e confuso para ele.

• Dificuldades atreladas à leitura, interpretação e 
argumentação: mesmo raciocinando e solucionando um 
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problema geométrico corretamente, o aluno pode apresentar 
dificuldades em argumentar sobre seus procedimentos de 
resolução de maneira a justificá-los ou, ainda, apresentar 
dificuldades para interpretar definições em Geometria.

Avançando na prática 

Elaboração de atividade prática

Descrição da situação-problema

Após as discussões realizadas no curso de formação, você 
solicitou aos professores participantes a elaboração de uma proposta 
de atividade geométrica de demonstração do Teorema de Pitágoras, 
diferente daquela que você já apresentou (ver Figura 1 do Não 
pode faltar), que auxilie alunos da educação básica a compreender 
esse conteúdo e que contribua com o desenvolvimento de suas 
habilidades de interpretação e argumentação em Matemática.

Resolução da situação-problema

Diego, um dos professores de Matemática participantes do curso 
de formação, apresentou a seguinte proposta de atividade: provar 
o Teorema de Pitágoras a partir de triângulos retângulos isósceles. 

Por meio de recortes ou de representações pictóricas, objetiva-
se que os alunos evidenciem que a partir de nove triângulos 
retângulos isósceles iguais é possível formar quadrados sobre a 
hipotenusa e sobre cada um dos catetos de um triângulo retângulo:

Fonte: <https://goo.gl/4xI3wd>. Acesso em: 12 mar. 2017.

Figura 1.2 | Prova do Teorema de Pitágoras a partir de triângulos isósceles
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Com essa prova espera-se que os alunos evidenciem que os 
triângulos retângulos isósceles, que formam o quadrado cujo um 
dos lados corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo central, 
corresponde exatamente à soma dos dois quadrados também 
formados por triângulos retângulos isósceles e que correspondem 
aos catetos do triângulo central. Assim, espera-se que o aluno 
compreenda que a área do quadrado maior (hipotenusa) é igual à 
soma das áreas dos quadrados menores (catetos).

Faça valer a pena!

1. . Na transição entre os séculos XX e XXI notam-se algumas mudanças 
relativas à concepção sobre o ensino e aprendizagem em Geometria. No 
início do século XX, evidencia-se uma concepção de ensino pautada em 
formalismo derivado da geometria euclidiana, e tal formalismo firmou-
se ainda mais nesse mesmo século com o rigor matemático da teoria de 
conjuntos associado a conceitos geométricos. 
Somente em meados do século XXI, a concepção sobre o ensino de 
Geometria começou a ganhar um novo enfoque.

Sobre a concepção do ensino de Geometria predominante no século XXI, 
assinale a alternativa correta:

a) O ensino de Geometria tem por objetivo auxiliar o aluno a aprofundar 
seus conhecimentos sobre diferentes significados das operações e de 
procedimentos algébricos, os quais são sistematizados à medida que 
problemas geométricos são resolvidos.

b) O ensino de Geometria tem por função auxiliar o aluno a compreender, 
descrever e representar, de maneira organizada e racional, o espaço 
físico e o mundo em que vive e, nesse processo, faz uso de definições e 
procedimentos aritméticos e algébricos. 

c) O ensino de Geometria tem vistas a sistematizar definições, axiomas 
e proposições advindos da Geometria Euclidiana, auxiliando o aluno a 
compreender conceitos geométricos a partir da demonstração de tais 
conceitos por meio de elementos da teoria de conjuntos. 

d) O ensino de Geometria tem por objetivo a exploração empírica de 
conceitos geométricos, desvinculando-se de elementos primitivos da 
Geometria Euclidiana, uma vez que a maioria desses conceitos não é 
provada, ou seja, parte de axiomas aceitos sem prova.
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e) O ensino de Geometria tem por função abordar conceitos contextualizados 
com situações práticas do cotidiano do aluno de forma totalmente empírica, 
com base na experiência sensorial e visualização, à parte de objetos 
conceituais aritméticos e algébricos.

2. No período que compreende os séculos XX e XXI ocorreram diversas 
mudanças no ensino de Matemática, inclusive, mais especificamente, 
no ensino de Geometria. Essas mudanças dizem respeito, sobretudo, às 
características e concepções desse ensino em cada momento histórico. 
Considerando:

I – Ensino de Geometria no século XX.

II – Ensino de Geometria no século XXI. 

Faça a relação correta entre cada uma das características do ensino de 
Geometria elencadas a seguir, de acordo com sua predominância em cada 
século:

A – A concepção é de que o ensino de Geometria é essencial porque 
auxilia o aluno a compreender, descrever e representar, organizadamente, o 
espaço à sua volta e, consequentemente, o mundo em que vive.

B – Entende-se que o ensino de Geometria precisa ser promovido 
empiricamente, recorrendo a aspectos históricos como recurso didático e 
metodológico. 

C – Compreende o ensino de Geometria como aquele destinado à 
aprendizagem de definições, axiomas e proposições oriundos da Geometria 
Euclidiana.

D – O ensino de Geometria é compreendido como envolvendo dois objetos, 
sendo um deles relacionado a procedimentos e tratamentos aritméticos 
e algébricos e, o segundo, direcionado à compreensão do espaço e suas 
propriedades.

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre cada característica 
e o século em que predominou:

a) A – I; B – I; C – II; D – II.

b) A – II; B – I; C – I; D – I.

c) A – II; B – I; C – I; D – II. 

d) A – I; B – II; C – II; D – I. 

e) A – II; B – II; C – I; D – II. 
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3. Pesquisas na área de ensino e aprendizagem em Geometria têm 
destacado algumas das principais dificuldades manifestadas por alunos do 
ensino básico quando em aprendizagem de conceitos geométricos. Dentre 
essas dificuldades, destacam-se três: relacionadas à formação inicial em 
Geometria, à percepção visual e à leitura, interpretação e argumentação. 
Sobre essas dificuldades, julgue cada uma das sentenças a seguir como V 
(verdadeira) ou F (falsa):

(  ) Quando o aluno resolve um problema geométrico e neste realiza 
uma conversão imprópria entre metros e milímetros, caracteriza-se essa 
dificuldade à percepção visual.

(   ) Quando o aluno resolve corretamente um problema geométrico, mas 
tem dificuldades para explicar os procedimentos e raciocínios mobilizados 
em sua resolução, caracteriza-se essa dificuldade à leitura, interpretação e 
argumentação.

(  ) Quando, diante de uma situação-problema, o aluno não reconhece 
propriedades que relacionam e diferenciam um quadrado e um retângulo, 
associa-se essa dificuldade, principalmente, à percepção visual.

Assinale a alternativa que apresenta o julgamento correto referente a cada 
sentença, respectivamente:

a) V, V, V.

b) V, V, F.

c) V, F, V.

d) F, V, V.

e) F, F, V.
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Seção 4.2

O ensino da Geometria na educação básica

Diálogo aberto 

Olá, caro aluno! 

Você já estudou que o ensino de Geometria brasileiro passou por 
diversas fases. Por volta de 1960, esse ensino tinha como foco os 
estudos euclidianos e, mais tarde, ainda no século XX, o Movimento da 
Matemática Moderna contribuiu para que o ensino de Geometria se 
tornasse mais formal, baseado em linguagem mais complexa. Devido 
a esse grau de complexidade, docentes começaram a abandonar a 
abordagem de conceitos geométricos das aulas de Matemática do 
ensino básico. 

Apesar do reconhecimento sobre a importância do ensino de 
Geometria e do desenvolvimento do pensamento geométrico 
manifestado por meio de pesquisas na área de educação matemática 
no século XXI, percebe-se que, em muitas instituições de ensino, 
a Geometria ainda não ganhou seu devido lugar na disciplina de 
Matemática do ensino básico.

Com a intenção de que, gradativamente, possamos mudar esse 
cenário, você conhecerá em que momentos é possível identificar 
o estudo de Geometria no ensino da Matemática no Ensino Básico, 
destacando o que e de que maneira precisam ser trabalhados os 
conceitos de Geometria no decorrer do ensino fundamental e do 
ensino médio. Nesse viés, você conhecerá quais são os principais 
limites e as principais possibilidades do ensino da Geometria na 
educação básica. 

Com esse intuito, você será inserido no seguinte contexto de 
aprendizagem: considere-se um dos representantes de um grupo 
de professores de Matemática de um Núcleo Regional de Educação 
que está promovendo um curso de formação para professores de 
Matemática do ensino básico da região. No segundo encontro desse 
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curso, você apresentou aos professores de Matemática da educação 
básica, participantes do curso proposto, o modelo de Van Hiele 
como uma possibilidade de embasar o ensino de Geometria com 
foco no desenvolvimento do pensamento geométrico. Após essa 
apresentação, você propôs aos docentes que elaborassem uma 
proposta de ensino sobre losangos para a educação básica, seguindo 
as cinco fases do aprendizado propostas pelo modelo Van Hiele.

O que os professores podem propor para cada uma das cinco 
fases, considerando o conteúdo geométrico proposto? E em 
que momento do ensino da Matemática na educação básica essa 
proposta pode ser inserida?

Não pode faltar

Para que você, futuro professor de Matemática, possa desenvolver 
em sala de aula um bom trabalho na área de Geometria é essencial 
que conheça em que momentos essas abordagens são identificadas 
no ensino de Matemática da educação básica. 

É importante que você saiba que o ensino de Geometria não tem 
início apenas nos anos finais do ensino fundamental, mas desde a 
educação infantil devem ser desenvolvidas atividades diversas tendo 
em vista auxiliar o aluno a construir uma boa percepção espacial e 
compreensão de conceitos geométricos elementares. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o terceiro e 
quarto ciclos do ensino fundamental (BRASIL, 1998) defende-se que 
os currículos de Matemática nessa etapa devem contemplar quatro 
blocos de conteúdos: números e operações (aos quais se integram 
a Aritmética e a Álgebra), espaço e forma (Geometria), grandezas e 
medidas (interligações entre os dois blocos anteriores e com outros 
campos do conhecimento) e tratamento da informação (na qual a 
pretensão é auxiliar o aluno a ler e interpretar informações em tabelas 
e gráficos). Em espaço e forma propõe-se abordar, nessas etapas de 
escolaridade, tanto o estudo de formas quanto as noções relativas 
ao espaço e às transformações geométricas, tendo como ponto de 
partida objetos do mundo físico. 

Nos PCNs para o ensino fundamental (BRASIL, 1997) encontramos 
os mesmos quatro blocos de conteúdos. Quanto ao ensino de 
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Geometria, esse documento também apresenta a defesa a um 
trabalho com ponto de partida em objetos do mundo físico e, ainda, 
defende-se a necessidade de valorizar os conhecimentos prévios 
dos alunos, que são construídos a partir de situações diversas no seu 
cotidiano. Indica-se que o ensino de Geometria precisa contemplar 
noções espaciais partindo da ideia de localização, começando por 
usar o próprio corpo como referencial. 

Contudo, esse mesmo documento esclarece que o ensino de 
Geometria não deve considerar apenas o mundo sensível, ou seja, 
as noções de espaço à nossa volta, mas deve se preocupar, ainda, 
com as formas, com a estrutura do mundo geométrico, abordando-
se sobre volumes, superfícies etc., que não pertencem ao espaço 
perceptivo (BRASIL, 1997).  Sobre as relações entre espaço e forma, 
esse documento esclarece que:

É o aspecto experimental que colocará em relação esses 
dois espaços: o sensível e o geométrico. De um lado, a 
experimentação permite agir, antecipar, ver, explicar o 
que se passa no espaço sensível, e, de outro, possibilita o 
trabalho sobre as representações dos objetos do espaço 
geométrico e, assim, desprender-se da manipulação 
dos objetos reais para raciocinar sobre representações 
mentais. (BRASIL, 1997, p. 81)

Assim, podemos entender que os objetos do mundo físico 
constituem-se fonte primária do trabalho de exploração das formas 
e, por esse motivo, a experimentação é o meio mais direto de 
estabelecer relações entre espaço e forma. E esse trabalho pode ser 
desenvolvido a partir de observações e construções geométricas, 
de modo a contemplar as semelhanças e diferenças entre figuras 
bidimensionais e tridimensionais, descrever modelos e desenhos em 
diferentes perspectivas, enfim, a partir de atividades que exijam do 
aluno momentos de visualização e exploração. 

Reflita

Considerando a importância de promover um ensino de Geometria, 
desde o ensino fundamental, com vistas primárias ao desenvolvimento 
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da percepção, a partir de atividades que estimulem sua visualização e o 
envolva em momentos de exploração, reflita: que recursos didáticos e/
ou metodológicos podem ser utilizados nas aulas de Geometria visando 
cumprir esses objetivos?

Para o ensino médio, as Orientações Educacionais  
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+ 
ensino médio) para Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias (BRASIL, 2002), são apresentados como temas 
estruturadores do ensino de Matemática os temas relativos a 
Números, Álgebra, Medidas, Geometria e noções de Estatística 
e Probabilidade, tendo como foco o desenvolvimento das 
competências de representar e comunicar, investigar e compreender, 
bem como contextualizar o conhecimento matemático no âmbito 
sociocultural. 

Sobre o ensino de Geometria encontramos, nesse documento, 
a mesma relevância dada no ensino fundamental com relação 
às formas e ao espaço propondo quatro unidades temáticas: 
Geometrias Plana, Espacial, Métrica e Analítica. 

Exemplificando

Você sabe que conteúdos são contemplados, portanto, quais são os 
objetivos em cada unidade temática relativa ao ensino de Geometria no 
ensino médio? 

Na sequência, você conhecerá o objetivo principal em cada unidade, 
bem como alguns exemplos de conteúdos a serem desenvolvidos, de 
acordo com os PCNs+ ensino médio (BRASIL, 2002):

- Geometria Plana: abordar propriedades associadas à posição relativa 
das formas e associadas a medidas. São exemplos de conteúdos a serem 
trabalhados: paralelismo, interseções e composições de diferentes 
formas, bem como quantificar comprimentos, áreas e volumes.

- Geometria Espacial: contemplar, junto ao estudo de Geometria Plana, 
o estudo de propriedades de posições relativas de objetos geométricos. 
Exemplos de conteúdos: “relações entre figuras espaciais e planas 
em sólidos geométricos; propriedades de congruência e semelhança 
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de figuras planas e espaciais; análise de diferentes representações das 
figuras planas e espaciais.” (BRASIL, 2002, p. 123) 

- Geometria Métrica: conhecer como efetuar medições em situações 
reais com precisão ou por estimativas. Exemplos de conteúdos: 
perímetros, áreas e volumes relacionados a figuras planas ou espaciais.

- Geometria Analítica: tratar algebricamente as propriedades e os 
elementos geométricos. São exemplos de conteúdos: constituir a 
correlação entre as funções de 1º e 2º graus e seus gráficos e estudar 
equação e posição relativa de pontos, retas e cônicas. 

Diante do exposto, perceba que o ensino de Geometria pode 
ser identificado em todos os momentos do ensino da Matemática 
na educação básica: desde os conceitos mais elementares 
contemplados a partir de experiências sensoriais nos primeiros anos 
de escolaridade, até as sistematizações e o estabelecimento de 
relações entre Geometria Plana, Espacial e Métrica, bem como entre 
estas e elementos algébricos na Geometria Analítica. 

Em síntese, é preciso considerar em todas as etapas escolares 
do ensino básico que, para possibilitar ao aluno pensar e raciocinar 
geometricamente em contextos diversos, faz-se necessário 
ponderar que o ensino de Geometria deve compreender tanto 
sua conexão com outras áreas da Matemática (como Aritmética e 
Álgebra) quanto auxiliar o aluno a compreender o espaço à sua volta. 
E, para que isso aconteça, o ensino desta área não pode ocorrer 
de forma compartimentada, inclusive no que diz respeito aos seus 
próprios conteúdos.

Pesquise mais

Será que os livros didáticos de Matemática do ensino básico têm 
abordado conceitos geométricos tal como orientam os PCNs? 

Para que você tenha condições de responder a essa pergunta 
e saber um pouco mais sobre as abordagens de conceitos 
geométricos em alguns livros didáticos do ensino básico e, assim, 
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conhecer algumas das propostas para cada série/ano escolar, 
acesse os links indicados:

<http://www.mat.ufmg.br/~espec/Monografias_Noturna/
Monografia_ThalitaLupp.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2017.

<http://www.sinect.com.br/anais2009/artigos/10%20
Ensinodematematica/Ensinodematematica_artigo14.pdf>. 
Acesso em: 4 mar. 2017.  

<http://cursos.ufrrj.br/grad/matematica/files/2016/09/620_
alessandraassis.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2017.

Devido à relevância do estudo de Geometria, uma vez que este 
está atrelado ao desenvolvimento de uma forma de pensamento que 
é essencial para que o aluno compreenda, descreva e represente 
organizadamente o espaço à sua volta, vimos que conteúdos 
geométricos devem ser contemplados em todas as etapas escolares 
do ensino de Matemática da educação básica. Entretanto, com 
relação a esse ensino, podemos elencar alguns limites e algumas 
possibilidades principais que são essenciais que você conheça para 
refletir criticamente sobre sua futura prática docente. 

Dentre os fatores relacionados às limitações do ensino de 
Geometria, certamente destaca-se a formação do professor. Lorenzato 
(1993 apud KUSMA, 2004, p. 19) afirma que muitos professores da 
educação básica não se sentem preparados o suficiente para trabalhar 
conceitos de Geometria em sala de aula, devido ao domínio precário 
de alguns conhecimentos geométricos. 

Reflita

Lorenzato (1995, p. 4) cita que “[...] ninguém pode ensinar bem 
aquilo que não conhece, está aí mais uma razão para o atual 
esquecimento geométrico”. 

Considerando essa afirmação e os estudos realizados na seção 
anterior sobre os principais aspectos históricos do ensino de 
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Geometria no Brasil, reflita: que aspectos da história do ensino 
de Geometria podem ser relacionados a essa afirmação? Quais 
foram as possíveis influências desses aspectos na atual prática 
pedagógica de alguns professores de Matemática?

Kusma (2004) aponta, ainda, o livro didático como um dos 
limitadores do ensino de Geometria, uma vez que, em sua maioria, 
esses livros apresentam conteúdos geométricos apenas no seu 
final. Segundo a mesma autora, considerando a má formação do 
professor e/ou sua jornada de trabalho, muitas vezes, o livro didático 
é o principal apoio do docente na preparação de suas aulas e, assim, 
não é difícil concluir que, assim como no livro, a Geometria acaba 
sendo abordada em sala de aula apenas no final do período letivo 
e, isso, se tiver tempo suficiente para chegar a essa abordagem. 
Além disso, boa parte dos livros didáticos de Matemática apresentam 
apenas “definições, propriedades, nomes e fórmulas, sem aplicação 
ou contextualização” (KUMAS, 2004) de conceitos geométricos, o 
que provoca maior aversão dos alunos por esse estudo.

Atrelado às limitações relacionadas à preparação do professor e ao 
livro didático, Pavanello (2004) apresenta que ambos dão muita ênfase 
à classificação de figuras geométricas, não oportunizando ao aluno 
explorar semelhanças e diferenças entre estas. Em concordância com 
essa afirmação, Daminelli (2005) menciona que, em muitas escolas, 
o ensino de Geometria se limita à aprendizagem de nomes de figuras 
geométricas, seus elementos, teoremas e notações e, dessa forma, 
dificilmente estudantes conseguem compreender satisfatoriamente 
conceitos geométricos.  

Para que o professor possa desenvolver uma proposta de ensino 
de Geometria com vistas a auxiliar o aluno a compreender conceitos 
geométricos é preciso propor situações diversas em que ele precisará 
descrever figuras e suas características e, assim, gradativamente, 
compreender as atribuições de provas e argumentações. Essas 
propostas de ensino também devem contribuir para que o estudante 
desenvolva sua percepção espacial a partir de atividades que 
envolvam aspectos do pensamento geométrico, como a visualização 
e a representação (ANDRADE; NACARATO, 2004 apud DAMINELLI, 
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2005, p. 14). Todos esses aspectos são essenciais para que o aluno 
em aprendizagem em Geometria desenvolva-se cognitivamente, 
contudo, não podemos nos esquecer de que igualmente importante 
é contextualizar conceitos geométricos à realidade do aluno, 
esclarecendo a ele sobre a utilidade e presença desses conceitos em 
situações reais. 

E não pense que a compreensão de conceitos geométricos auxilia 
apenas na aprendizagem mais efetiva desses conceitos: quando se 
trabalha Geometria desde os primeiros anos de escolaridade, crianças 
“tornam-se mais organizadas, desenvolvem coordenação motora e 
visual, melhoram a leitura, compreendem mais rapidamente gráficos, 
mapas e outras informações visuais” (DAMINELLI, 2005, p. 18), e 
não é difícil imaginarmos que essas habilidades refletirão em outras 
abordagens matemáticas futuras, sejam elas geométricas ou não. 

Entretanto, se você considerar o que estudou na seção anterior 
sobre o desenvolvimento histórico do ensino brasileiro, concluirá 
que desenvolver uma proposta de ensino de Geometria tal como 
defendemos não é tarefa fácil na realidade da sala de aula. Isso 
porque, tal como já discutimos anteriormente sobre a formação de 
professores com relação à Geometria, muitos deles não aprenderam 
conceitos geométricos da forma que hoje é proposta e, por isso, não 
reconhecem a relevância da construção do pensamento geométrico 
(PAVANELLO, 2004) e sua conexão com outras áreas da Matemática 
(VELOSO, 1999 apud SANTOS; NACARATO, 2014, p. 15). 

Outro fator limitante do ensino de Geometria na educação 
básica está relacionado às pesquisas nessa área. Apesar de pesquisas 
relacionadas ao ensino de Geometria ser uma das características 
marcantes na história desse ensino no Brasil no século XXI, ainda são 
poucas as contribuições mais concretas para o professor da escola 
básica, propondo, por exemplo, alternativas metodológicas, materiais, 
tarefas e outras atividades. E, considerando que conteúdos de 
Geometria estão presentes nas avaliações externas e de larga escala, 
como na Prova Brasil e no Exame Nacional do ensino médio (ENEM), 
é emergente que conceitos geométricos sejam valorizados nas salas 
de aula e que esse trabalho seja desenvolvido com o intuito de auxiliar 
o aluno a construir e desenvolver seu pensamento geométrico. Com 
esse intuito, faz-se necessário um número maior de pesquisas que 
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apontem sugestões de propostas de atividades e de metodologias de 
ensino que potencializem o ensino e a aprendizagem em Geometria 
no ensino básico. 

Para que possamos explanar um pouco mais sobre as possibilidades 
para o ensino de Geometria, vamos partir da premissa de que um 
dos focos principais nesse ensino deve ser o desenvolvimento do 
pensamento geométrico. Na primeira seção desta unidade você já 
conheceu uma introdução sobre o desenvolvimento desse tipo de 
pensamento, de acordo com o modelo Van Hiele. Tendo em vista a 
relevância desse tipo de pensamento, vamos elucidar um pouco mais 
sobre o assunto, reconhecendo o desenvolvimento do pensamento 
geométrico como uma das principais possibilidades para o ensino de 
Geometria no ensino básico. 

O modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico foi 
desenvolvido pelo casal Van Hiele durante trabalhos de doutoramento 
na Universidade de Utrech, Holanda. Tal modelo foi desenvolvido 
no período em que, no Brasil, ocorria o Movimento da Matemática 
Moderna e, por isso, na época, não teve grande repercussão no país. 
Apenas nas últimas décadas, com a crescente preocupação com o 
abandono do ensino de Geometria e gradativo reconhecimento da 
importância desse estudo, o modelo Van Hiele começou a subsidiar 
a formulação de novas metodologias (DAMINELLI, 2005). 

 Por meio do modelo Van Hiele é possível evidenciar o nível de 
maturidade geométrica em que o aluno se encontra, o que é possível 
inferir a partir de suas manifestações a respeito de conhecimentos 
geométricos. Tal evidenciação pode auxiliar o professor a pensar em 
estratégias de ensino que contribuam para que o aluno atinja níveis 
mais complexos de pensamento geométrico. 

Segundo esse modelo, o que caracteriza o pensamento 
geométrico são cinco níveis de compreensão: visualização, análise, 
dedução informal, dedução formal e rigor. 

No nível de visualização, o aluno é capaz de reconhecer figuras 
geométricas pelas suas formas, porém não por suas propriedades. 
Um exemplo é quando o estudante identifica a figura de um quadrado 
e a figura de um retângulo segundo suas formas semelhantes as de 
quadrados e retângulos já vistos em outro momento anterior, mas não 
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reconhece que ambas as figuras apresentam propriedades comuns, 
como ângulos retos e lados opostos paralelos (CROWLEY, 1994). 

No nível análise, a partir de observações e experimentações 
o aluno já começa a distinguir as características de figuras 
geométricas, conceituando-as segundo suas propriedades e 
definindo generalizações para uma mesma classe de figuras. 
Porém, ainda não é capaz de comparar e explicar relações entre 
propriedades de figuras distintas.

No nível dedução informal o aluno já consegue estabelecer 
relações de propriedades dentro de uma mesma figura e entre 
figuras, deduzindo propriedades e reconhecendo classes de figuras. 
No entanto, ainda não consegue compreender axiomas ou “construir 
uma prova de premissas diferentes ou não familiares” (CROWLEY, 
1994, p. 4). Apenas no nível de dedução formal é que o aluno começa 
a compreender a teoria geométrica conforme contexto axiomático, 
sendo capaz de construir demonstrações, desvinculando-se de meras 
memorizações. 

Por fim, no nível de rigor, “o aluno é capaz de trabalhar em vários 
sistemas axiomáticos, isto é, podem-se estudar geometrias não 
euclidianas e comparar sistemas diferentes. A geometria é vista no 
plano abstrato” (CROWLEY, 1994, p. 4). 

Segundo o modelo Van Hiele, uma pessoa deve passar, necessaria 
e sucessivamente, por todos esses níveis de desenvolvimento do 
pensamento geométrico e os avanços em cada nível não dependem 
da idade, mas dos conteúdos e de como serão abordados no ensino 
de Geometria. Tendo em vista que o ensino de Geometria tem forte 
influência no desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno, 
o modelo Van Hiele propõe cinco fases sequenciais de aprendizado 
para orientar o trabalho do professor: interrogação/informação, 
orientação dirigida, explicação, orientação livre e integração. 

Na primeira fase, interrogação/informação, alunos e professor 
precisam dialogar com o intuito de observar, levantar questionamentos 
e introduzir um vocabulário geométrico elementar. Além disso, 
esse momento é propício para que o professor saiba quais são os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre as propostas da aula. Em 
seguida, na fase orientação dirigida, os alunos precisam se envolver 
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com uma sequência de atividades propostas pelo professor, sendo 
estas apresentadas em um nível gradativo de complexidade. Na 
próxima fase, explicação, os alunos precisam ser motivados a 
manifestar suas experiências com base na fase anterior, expressando 
suas observações e contando com o apoio do professor para auxiliá-
los a utilizar uma linguagem cada vez mais formal. Na fase orientação 
livre, o aluno deverá se envolver com questões mais complexas, para 
as quais deverá seguir uma sequência de passos, ou que podem 
ser realizadas de modos e formas diversos ou, até mesmo, que não 
apresentam uma solução única. E, por fim, na quinta fase, integração, 
o aluno deverá ser motivado a sintetizar tudo o que apreendeu nas 
fases anteriores, construindo uma visão global sobre os objetos e as 
relações geométricos vivenciados. 

Assimile

Você estudou que o ensino de Geometria pode ser identificado em 
todos os momentos do ensino da Matemática na educação básica, 
desde a educação infantil até o ensino médio. E, para cada uma dessas 
etapas escolares, existem conteúdos geométricos específicos a serem 
trabalhados, contudo, com relação à abordagem de ensino, temos 
para todas essas etapas características inerentes: deve-se preocupar 
em desenvolver um trabalho simultâneo entre formas e espaço, 
considerando conhecimentos prévios do aluno, estabelecendo 
relações entre conceitos geométricos, a realidade e outras áreas do 
conhecimento, bem como reconhecer a importância de desenvolver 
percepções a partir de observações e experiências sensoriais. 

Você conheceu, também, algumas das principais limitações do ensino 
de Geometria na educação básica, das quais destacamos a formação 
do professor, o livro didático e a falta de pesquisas que apontem 
alternativas didáticas e metodológicas para o ensino de Geometria. 
Ainda, elencamos algumas possibilidades para esse ensino, destacando 
aspectos relacionados ao desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Sem medo de errar

Em Crowley (1994) encontramos o seguinte exemplo de proposta 
de ensino para abordar sobre losangos, segundo as cinco fases de 
aprendizado do modelo Van Hiele:
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• Fase 1 – interrogação/informação: o professor investigará os 
conhecimentos prévios dos alunos e os informarão sobre os 
estudos que serão realizados a partir de uma aula inicial pautada 
no desenvolvimento de atividades básicas sobre losangos em 
que, em diversos momentos, vários questionamentos serão 
realizados, tais como: “O que é um losango? Um quadrado? 
Um paralelogramo? Quais são as semelhanças? Quais são 
as diferenças? Você acha que um quadrado poderia ser um 
losango? Um losango poderia ser um quadrado? Por quê?” 
(CROWLEY, 1994, p. 6)

• Fase 2 – orientação dirigida: propor uma sequência de 
atividades progressivamente mais complexas. Por exemplo: 
a) propor a utilização de um geoplano para construir um 
losango de diagonais iguais; b) seguir essa mesma orientação 
para construir losangos menores e maiores; c) construir um 
losango com quatro ângulos retos; d) construir losangos com 
menor número de ângulos retos.

• Fase 3 – explicação: a partir das atividades desenvolvidas nas 
fases anteriores, o professor deverá incentivar a discussão 
com os alunos e entre eles sobre as figuras e as propriedades 
que foram observadas. Assim, possibilita-se ao estudante 
trocar visões e experiências com seus pares e ter o apoio do 
professor para aprimorar sua linguagem.

• Fase 4 – orientação livre: o professor poderá propor uma 
atividade mais complexa, envolvendo uma sequência de 
passos. Um exemplo para o ensino de losangos seria solicitar 
a cada aluno para seguir os procedimentos ilustrados na figura 
1: dobrar uma folha de papel ao meio e, depois, novamente 
ao meio. Em seguida, o estudante deverá imaginar que tipo de 
figura geométrica será formada com o canto formado pelas 
dobras. Depois, realizar o recorte conforme mostra a figura: 

Fonte: adaptada de Crowley (1994, p. 7).

Figura 1.3 |  Ilustração dos procedimentos para realização da atividade proposta
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Depois, o professor poderá questionar o aluno sobre: em que 
ponto das diagonais está o ponto de intersecção? Por que a fórmula 
da área do losango corresponde à metade do produto das duas 
diagonais? Se cortar o canto segundo um ângulo de 30°, que figura 
geométrica será obtida? E segundo um ângulo de 45°?

• Fase 5 – integração: o professor proporá a sintetização e 
sistematização das propriedades dos losangos que foram 
observadas. 

Essa atividade pode ser desenvolvida no ensino fundamental e 
pode ser caracterizada, segundo o modelo Van Hiele, como do nível 
de dedução informal, uma vez que os alunos obterão resultados de 
forma empírica, a partir de experiências, aliados a procedimentos de 
dedução sobre propriedades do losango e formulação de argumentos 
informais (CROWLEY, 1994).  

Avançando na prática 

Reflexões sobre o livro didático: conteúdos abordados e sua 
relação com limitações no ensino de Geometria

Descrição da situação-problema

Ainda no segundo encontro do curso de formação, você 
propõe aos professores participantes que analisem os conteúdos de 
Geometria apresentados em alguns livros didáticos de Matemática 
que eles utilizam em sala de aula, com o intuito de evidenciarem se 
estes estão em concordância com o que é proposto pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), com relação aos conteúdos de 
Geometria a serem abordados no ensino básico. Além disso, ao 
término desse momento investigativo, você propõe aos professores 
um momento de reflexão sobre o papel do livro didático no ensino de 
Geometria na educação básica, relatando limitações para esse ensino 
relacionadas à utilização do livro didático em suas aulas. 

Resolução da situação-problema

Considerando que os professores de Matemática participantes 
desse curso atuam nos anos finais do ensino fundamental e no 
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ensino médio, é preciso que investiguem se nos livros didáticos os 
conteúdos de Geometria são contemplados segundo os PCNs para 
o ensino fundamental (BRASIL, 1997) e os PCNs + ensino médio 
(BRASIL, 2002). 

Os livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental estarão 
em concordância com o que se propõe nos PCNs (BRASIL, 1997) 
se apresentarem conteúdos relativos a espaço e forma, ou seja, 
tanto o estudo de formas quanto as noções relativas a espaço e as 
transformações geométricas, tendo como ponto de partida objetos 
do mundo físico. Assim, devem ser apresentados conteúdos e 
propostas de atividades que surgiram com a observação, construção 
e manipulação de objetos tridimensionais, a planificação desses 
objetos, abordagens relativas a ângulos e giros, cálculos de áreas, 
perímetros e volumes, construções geométricas utilizando régua, 
compasso, esquadro etc., abordagens relativas à simetria e às posições 
relativas, propriedades e relações entre figuras (inclusive entre objetos 
bidimensionais e tridimensionais) etc. 

Nos livros didáticos do ensino médio, para que estejam 
em consonância com as propostas dos PCNs+ ensino médio 
(BRASIL, 2002), faz-se necessário que contemplem atividades de 
aprofundamento dos conteúdos que foram propostos no ensino 
fundamental, bem como outros novos relacionados aos conceitos 
geométricos já estudados. Todos esses conteúdos precisam estar 
estruturados conforme quatro unidades temáticas: Geometrias Plana, 
Espacial, Métrica e Analítica. Preferencialmente, tais unidades não 
devem ser apresentadas separadamente, mas de modo que o aluno 
consiga perceber as intrínsecas relações entre elas. 

Quanto ao momento de reflexão, o livro didático é considerado 
um dos fatores limitantes do ensino de Geometria do ensino 
básico, uma vez que grande parte desses livros ainda apresentam 
conteúdos de Geometria apenas após a apresentação de todos os 
demais conteúdos matemáticos, ou seja, apenas no final do livro. 
Considerando que muitos professores utilizam o livro didático como 
único ou principal apoio para preparação de suas aulas, eles tendem 
a abandonar o ensino de Geometria, abordando seus conceitos 
apenas no final do período letivo e, muitas vezes, não restando 
tempo suficiente para realizar tal abordagem. Além disso, alguns livros 
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didáticos apresentam apenas definições, fórmulas e propriedades 
geométricas, sem apresentar aplicações ou contextualizações, 
além de não estar em concordância com o que é proposto para o 
desenvolvimento do pensamento geométrico.

Faça valer a pena

1. Segundo o modelo Van Hiele, para refletir sobre sua prática pedagógica 
no ensino de Geometria é fundamental que o professor identifique os níveis 
de pensamento geométrico de seus alunos. Uma das principais maneiras 
de realizar essa identificação é a partir das explicações dadas pelo aluno 
quando questionado. (Adaptado de Crowley, 1994, p.19)

Nesse contexto, considere que durante o ensino sobre retângulos o 
professor tenha feito o seguinte questionamento: “Que tipo de figura é 
esta? Como você sabe?”

Considere as seguintes respostas de alguns alunos e faça a categorização 
correta de cada resposta conforme o nível de compreensão:

Respostas dos alunos:

A – “Parece um retângulo, porque parece uma porta”.

B – “Isso pode ser provado se eu sei que a figura é um paralelogramo e que 
um dos ângulos internos é reto”.

C – “Quatro lados, fechado, dois lados compridos, dois lados curtos, lados 
opostos paralelos, quatro ângulos retos...”

D – “É um paralelogramo com quatro ângulos retos”. 

Níveis de compreensão:

I – Nível de Visualização;

II – Nível de Análise;

III – Nível de Dedução Informal;

IV – Nível de Dedução Formal.

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta: 

a) I – A; II – B; III – C; IV – D. 
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b) I – A; IV – B; II – C; III – D.

c) II – A; I – B; III – C; IV – D.

d) II – A; I – B; IV – C; III – D.

e) I – A; IV – B; III – C; II – D.

2. O ensino de Geometria no atual cenário educacional de Matemática do 
ensino básico ainda apresenta algumas limitações e, dentre elas, destacam-
se as relacionadas ao professor e ao livro didático. Sobre essa abordagem, 
analise as afirmativas a seguir:

I – Devido à complexidade exigida no ensino de Geometria em períodos 
anteriores, alguns professores de Matemática da atualidade não construíram 
satisfatoriamente aprendizagem de conhecimentos geométricos e, hoje, 
isso reflete em sua prática, pois não se sente preparado para trabalhar com 
conceitos que não aprendeu.

II – A maioria dos livros didáticos de Matemática apresenta conteúdos de 
Geometria de maneira a estabelecer relações entre formas geométricas 
e conceitos espaciais e, dessa forma, dificilmente alunos conseguem 
compreender satisfatoriamente conceitos geométricos.

III – Como alguns professores atuais de Matemática, enquanto alunos, 
não aprenderam Geometria da forma como hoje ela é defendida, esses se 
sentem mais motivados a buscar em pesquisas atuais novas alternativas para 
auxiliar seus alunos a desenvolverem o pensamento geométrico. 

Está correto o que é afirmado em: 

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) I e II.

e) I e III.

3. De acordo com o modelo Van Hiele, o progresso do aluno ao longo dos 
níveis não é dependente apenas de sua idade, mas sobretudo da instrução 
recebida. Por isso, a metodologia e a organização das aulas de Geometria, 
bem como a seleção de conteúdos e como esses serão abordados, são 
aspectos com os quais o professor precisa se preocupar. 
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Diante dessa afirmação, o modelo Van Hiele propõe cinco fases sequenciais 
de aprendizado: 

(1) Interrogação/ informação. 

(2) Orientação dirigida. 

(3) Explicação.

(4) Orientação livre.

(5) Integração. 

Considere as seguintes descrições:

( ) Nessa fase o professor estimula seus alunos a se expressarem, manifestando 
os resultados obtidos e dividindo suas experiências com o docente e demais 
alunos de sua turma.

(  ) Nessa fase o professor orienta os alunos a resumirem e recapitularem 
observações e conhecimentos construídos a partir das propostas anteriores.

(   ) Nessa fase o professor orienta seus alunos a descobrirem e aprenderem 
relações no conteúdo proposto, a partir do desenvolvimento de atividades 
e problemas que os encaminhem diretamente a resultados e propriedades. 

( ) Atividades e problemas diferentes, em níveis gradativamente mais 
complexos, são propostos aos alunos. Frente a isso o aluno deverá, com 
a menor intervenção possível do docente criar estratégias e estabelecer 
relações por si mesmo em busca de solução. 

(  ) Nessa fase o professor coloca o aluno em contato com o novo tema 
de estudo e busca meios de identificar os conhecimentos prévios de seus 
estudantes sobre esse novo tema.

Categorize cada descrição de acordo com a fase sequencial de aprendizado 
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta:

a) 1 – 4 – 3 – 2 – 5. 

b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 

c) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 

d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

e) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 
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Seção 4.3

Recursos e tendências do ensino de Geometria

Diálogo aberto 

Na seção anterior, você aprendeu que a Geometria é um dos 
ramos do ensino de Matemática que deve permear todos os ciclos 
da educação básica, tendo como foco o desenvolvimento do 
pensamento geométrico. Nessa perspectiva, você conheceu os 
principais elementos do modelo Van Hiele que podem orientar o 
ensino de Geometria. 

Agora, nessa seção, nos aprofundaremos em abordagens 
relativas às possibilidades para o ensino de Geometria, tendo 
como objetivo auxiliar alunos da educação básica a desenvolver 
o pensamento geométrico. Tais abordagens compreendem 
tendências e alternativas pedagógicas/metodológicas e recursos 
didáticos diversos para o ensino de Geometria.

Inserindo-se no contexto de aprendizagem desta unidade, você, 
como representante de um grupo de professores de Matemática 
de um Núcleo Regional de Educação que está promovendo um 
curso de formação para docentes de Matemática do ensino básico 
da região, ao liderar o terceiro encontro desse curso, apresentou 
ao corpo docente de Matemática da educação básica, participantes 
do curso proposto, diversas alternativas e recursos pedagógicos e 
metodológicos para o ensino de Geometria. Após essa apresentação, 
você propôs aos professores a elaboração de uma proposta de 
ensino de Geometria que envolva diversos recursos metodológicos 
e as tendências para o ensino de Geometria, não sendo necessário 
detalhar a proposta, mas justificar como se inserem nela esses 
diversos recursos e tendências. Para essa proposta, que recursos 
e alternativas pedagógicas e metodológicas podem ser apontados 
pelos professores?
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Não pode faltar

 Você já aprendeu que o foco do ensino de Geometria no ensino 
básico não deve ser voltado à memorização de nomes de formas 
geométricas, à supervalorização de procedimentos aritméticos 
e algébricos atrelados a conceitos geométricos, tampouco deve 
apresentar conceitos de Geometria Plana e Espacial separadamente, 
descontextualizados e desvinculados de outros conhecimentos 
matemáticos e extra matemáticos, mas precisa visar o desenvolvimento 
do pensamento geométrico, auxiliando o aluno a avançar do nível 
de visualização até o rigor e a abstração. E, diante desse objetivo, o 
modelo Van Hiele defende que os avanços em cada nível dependem 
não somente dos conteúdos geométricos que serão trabalhados nas 
aulas de Matemática, mas, sobretudo, de como esses conteúdos 
serão abordados.  Nesse direcionamento, você conhecerá a partir de 
agora as atuais tendências para o ensino de Geometria e algumas 
propostas de recursos e atividades que auxiliarão você, como futuro 
professor de Matemática, a descobrir as inúmeras possibilidades para 
trabalhar conceitos geométricos na educação básica. 

Andrade e Nacarato (2004), com a pretensão de investigar as 
tendências presentes no ensino de Geometria, analisaram os anais 
do Encontro Nacional de educação matemática (ENEM) de 1987 
até 2001, constatando a Geometria Experimental e a Geometria em 
ambientes computacionais como tendências didático-pedagógicas 
emergentes para o ensino de Geometria. E tais tendências ainda 
ocupam papel de destaque no atual ensino desta área.

Como já diz o próprio nome, a Geometria Experimental 
compreende:

 [...] atividades de experimentações por meio de 
manipulações de objetos concretos; representações, 
através de desenhos e construções de modelos; 
resolução de problemas; construção de conceitos pelo 
aluno através da produção/negociação de significados 
ou por meio de atividades diretivas; contextos de provas 
e argumentações, além de grupos de trabalho que visam 
discutir o pensamento geométrico num enfoque teórico 
e/ou epistemológico. (ANDRADE; NACARATO, 2004, p. 5)
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Na Geometria em ambientes computacionais, os mesmos 
autores destacam os Ambientes de Programação, como o LOGO, 
e os ambientes de Resolução de Problemas, como os softwares de 
Geometria Dinâmica que permitem “construir e manipular objetos 
geométricos na tela do computador” (SILVA, 2008, p. 5). Sobre os 
softwares de Geometria Dinâmica, como o GeoGebra, o Cabri-
Géomètre e o Cabri 3D, estes permitem que o aluno transforme figuras 
geométricas em tempo real, por exemplo, alterar suas dimensões, 
transladá-las ou rotacioná-las etc. Além disso, softwares de Geometria 
Dinâmica permitem abordar “Geometria Euclidiana Plana, Geometria 
Não Euclidiana e Geometria Analítica, sendo possível também tratar de 
alguns assuntos não geométricos, como funções” (SILVA, 2008, p. 5).

Exemplificando

Conheça um exemplo de atividade que utiliza a linguagem de 
programação LOGO para explorar, representar e discutir conceitos 
geométricos:

Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/
pages/arquivos/anais/2012/anais/educacaoetecnologias/
ousodainformaticonoensino.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

Sobre a Geometria Dinâmica, acessando o link indicado a seguir, você 
conhecerá exemplos de softwares para o ensino de Geometria, tais como 
o GeoGebra, o Cabri-géomètre, o Cabri 3D e o Régua e Compasso. 
Além disso, nesse mesmo link, você encontrará alguns exemplos de sites 
e hipertextos que também proporcionam ao aluno maior possibilidade 
de desenvolver sua percepção espacial, dentre outras habilidades:

Disponível em: <http://www2.rc.unesp.br/eventos/matematica/
ebrapem2008/upload/49-1-A-gt6_silva_ta.pdf>. Acesso em: 12 mar. 
2017.

Pesquise mais

Dentre os exemplos de softwares de Geometria Dinâmica que você 
conheceu, destacamos o GeoGebra que, além de ser gratuito e de fácil 
utilização, auxilia na aprendizagem de conceitos matemáticos diversos, 
além dos geométricos. 
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Para que você aprenda como utilizá-lo, indicamos o acesso ao link:

<https://www.youtube.com/user/sergiocarrazedo/videos> Acesso em: 
12 mar. 2017.  

Nesse link, você encontrará o canal do professor Sérgio Dantas, que 
é membro do Instituto GeoGebra de São Paulo e apresenta diversas 
propostas de abordagens matemáticas possibilitadas por esse software. 

Além disso, acesse o link:

<https://www.geogebra.org/materials/?lang=pt_BR> Acesso em: 12 
mar. 2017. 

Aqui você encontrará diversos materiais desenvolvidos no GeoGebra 
que já estão prontos para, futuramente, você utilizar em sala de aula. 

Com relação a essas duas tendências para o ensino de 
Geometria, a Experimental e a Computacional, podemos destacar 
convergências como: 

[...] a confrontação de resultados na construção de 
determinados conceitos incluindo processos de validação 
e argumentação geométrica. Esses processos, pautados 
em características exploratórias, envolvem diferentes 
mídias, sendo uma delas o computador e observaram 
nesses trabalhos que a característica exploratória 
desses ambientes está sempre apoiada em referenciais 
teóricos que procuram discutir o desenvolvimento do 
pensamento geométrico e suas formas de representação. 
(NUNES, 2010, p. 113)

Assim, esperamos que você compreenda que ambas as 
tendências não são excludentes, mas apresentam características 
comuns, portanto, complementam-se na busca por um melhor 
ensino e aprendizagem em Geometria.



U4 - O ensino da Geometria180

Note que nas explanações anteriores, ao apresentarmos 
as tendências atuais para o ensino de Geometria, em alguns 
momentos é possível identificar algumas leituras convergentes 
com algumas metodologias para o ensino de Matemática, tais 
como Investigação Matemática, Tecnologias para o ensino de 
Matemática e Resolução de Problemas. Assim, justificamos que as 
mesmas metodologias de ensino que você já estudou em unidade 
anterior deverão ser adotadas no ensino de Geometria, visando 
atender às atuais tendências para esse ensino, bem como auxiliar 
o aluno a desenvolver o pensamento geométrico. 

Além dessas metodologias, faz-se necessário incluir a 
Etnomatemática, a Modelagem Matemática, os Jogos e a História 
da Matemática. Por isso, vamos explorar um pouco algumas dessas 
possibilidades.

Com a História da Matemática como recurso didático, é possível 
auxiliar o aluno a compreender as relações diversas entre Geometria 
e Álgebra e perceber o quanto a Matemática está presente e se faz 
necessária em contextos reais. Um exemplo de proposta para o 
ensino de Geometria na educação básica encontramos em Costa, 
Viana e Rosa (2012), que propõem a utilização de relatos, lendas e 
curiosidades históricas para ensinar conceitos relativos a Desenho 
Geométrico, associando-os a conceitos de Álgebra e Geometria. 
Assim, propõem-se trabalhar com construções geométricas, 
tais como Razão e Proporção, Semelhanças (de Polígonos e 
de Triângulos), Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, entre 
muitas outras, a partir de aspectos históricos do conhecimento 
matemático para justificar alguns traçados que são realizados em 
Desenho Geométrico, auxiliando os alunos a compreenderem o 
porquê e o para quê de cada um desses traçados. 

Um exemplo para trabalhar semelhança de triângulos a partir 
de uma perspectiva histórica é relatar que, na antiguidade, um 
dos grandes feitos do filósofo e matemático Tales de Mileto foi 
mensurar a altura da pirâmide do Egito fazendo uso de uma vara e 
considerando a medida de sua sombra:
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Fonte: <https://goo.gl/b9yzGT>. Acesso em: 12 mar. 2017.

Figura 1.4 |  Mensuração da altura de uma pirâmide a partir da altura de uma vara e 
da mensuração de sombras (semelhança de triângulos) 

A partir desse contexto histórico é possível auxiliar os estudantes 
a construírem conhecimentos sobre semelhança de triângulos, 
reconhecendo a proporcionalidade entre lados correspondentes. 

Outras possibilidades para ensinar Geometria na educação 
básica baseiam-se na Etnomatemática e na Modelagem Matemática. 
A Etnomatemática pode ser entendida, enquanto dimensão 
educacional, como de caráter holística e transdisciplinar, que 
objetiva compreender o saber e o fazer matemático da realidade 
social e cultural que está próxima do educando, com a pretensão 
de propor ações pedagógicas mais próximas e naturais possíveis de 
sua realidade social e cultural (D’AMBRÓSIO, 2002 apud VELHO; 
LARA, 2013). Um exemplo encontramos em Velho e Lara (2013) que 
propõem a uma turma de 7º ano do ensino fundamental a simulação 
de uma compra fictícia de uma estante de livros para analisar como 
um marceneiro desenvolveria o projeto, sabendo que a estante 
deve ter 1,8m de altura e duas portas. A partir dessa situação, os 
alunos investigaram saberes matemáticos presentes nas estratégias 
laborais de um marceneiro com baixa escolarização. Para comparar 
a “matemática do marceneiro” com a matemática acadêmica, os 
alunos fizeram uso da Modelagem Matemática. 

Sobre a Modelagem Matemática podemos considerar que:

[...] como alternativa pedagógica, inserimos os alunos 
em um contexto de aprendizagem em que a discussão 
de situações-problema, geralmente extramatemáticas, a 
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matematização dessas situações, a participação ativa e 
o uso de múltiplas representações se fazem essenciais. 
Mais do que utilizar os conceitos matemáticos como 
instrumentos para a investigação da situação, na 
atividade de modelagem os alunos são levados a pensar 
sobre os objetos matemáticos em si. (ALMEIDA; SILVA; 
VERTUAN, 2013, p. 153)

A atividade de Modelagem Matemática, como alternativa 
pedagógica, geralmente parte de um contexto real. A partir desse 
contexto, a atividade é desenvolvida em basicamente três etapas: 
inteiração, matematização e modelo matemático (interpretação e 
validação).

Exemplificando

A Modelagem Matemática é, sem dúvidas, uma excelente alternativa 
metodológica para as aulas de Matemática. Além de partir de situações 
reais, contextualizando o conhecimento matemático, permite o 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, motiva 
o trabalho em equipe e insere o aluno em um contexto investigativo. 

Em Almeida, Silva e Vertuan (2013) você encontra diversas propostas de 
atividades de Modelagem Matemática que poderá utilizar em sala de 
aula, dentre elas, uma interessante para trabalhar conceitos geométricos 
é a atividade “Medindo a quantidade de chuva”. Você também pode 
conhecer um pouco mais sobre essa atividade acessando:

<http://rubiaportfolio.blogspot.com.br/2015/09/medindo-quantidade-
de-chuva.html>. Acesso em: 13 mar. 2017. 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/
pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-campomourao_mat_
pdp_cristina_marta_basaglia.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.

Podemos entender que propostas como a apresentada, além 
de contribuírem para uma aprendizagem significativa de Geometria, 
contribuem para a inclusão social, a contextualização da Matemática, 
a mobilização e valorização de conhecimentos prévios dos alunos, 
dentre muitos outros fatores.
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Pesquise mais

Conheça a proposta de Velho e Lara (2013), íntegra. Disponível em: 
<http://www.cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/864.pdf>. Acesso em: 
12 mar. 2017.

Além disso, acessando os links indicados a seguir, você encontrará 
outros exemplos de atividades para o ensino de Geometria utilizando 
Etnomatemática, Modelagem Matemática e História da Matemática: 

<http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/07/MC10721746500.pdf>. 
Acesso em: 12 mar. 2017. 

<http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cd_egem/fscommand/
MC/MC_34.pdf> Acesso em: 12 mar. 2017.

Reflita

Com os exemplos de atividades que estudou até aqui você já deve ter 
notado que diversas alternativas pedagógicas podem ser trabalhadas 
conjuntamente no ensino de Geometria. Pensando nisso, reflita: a 
Resolução de Problemas pode ser inserida em cada uma das alternativas 
metodológicas apresentadas até agora? Por quê?

Outros recursos também essenciais no ensino de Geometria do 
ensino básico são: os Jogos, a Investigação Matemática e a Resolução 
de Problemas. 

Na Investigação Matemática, investigar corresponde a “descobrir 
relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, 
procurando identificar as respectivas propriedades” (PONTE; 
BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p. 13) e envolve quatro momentos 
principais: exploração e formulação de questões, conjecturas, testes 
e reformulações e, por fim, justificação e avaliação. Vamos conhecer 
um exemplo para o ensino de Geometria, a atividade “Estudando 
triângulos”:

Essa atividade de investigação é apresentada por Schmitt (2015, 
p. 102). No primeiro momento, solicite aos alunos que cortem 
canudinhos de acordo com as medidas de cada item e com auxílio de 
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um fio, construa triângulos: a) 8cm, 9cm e 5cm; b) 9cm, 3cm e 7cm; 
c) 15,4cm, 12,3cm e 9,1cm; d) 2cm, 5cm e 3cm; e) 6cm, 6cm e 7cm; 
f) 4cm, 4cm e 4cm; g) 10cm, 6cm e 2cm; h) 10cm, 6cm e 4cm.

Fonte: <https://goo.gl/sqtbIf>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

Figura 1.5 |  Ilustração da construção de triângulos com canudos

 Num segundo momento, questione os alunos: ”quando acontece 
a possibilidade de construir um triângulo?” e “Quando não é possível?” 

Espera-se que os estudantes formulem conjecturas que os 
conduzam a concluir que existe regra para construir triângulos: é 
possível construir um triângulo se, e somente se, um de seus lados for 
maior que o valor absoluto, ou seja, o valor em módulo, da diferença 
dos outros dois lados, porém, menor que a soma destes:

Fonte: elaborado pela autora.

Figura 1.6 |  Condição de existência de um triângulo

 Ainda é possível fazer uso dessa atividade para provocar outras 
investigações, como pedir para os alunos desenharem os triângulos 
construídos com canudos em um papel quadriculado e utilizarem 
um transferidor para determinar os ângulos internos dos triângulos 
desenhados, para formular conjecturas sobre essas medidas e sobre 
o cálculo da área destes.
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Exemplificando

Um recurso pedagógico que, certamente, motivará alunos da educação 
básica a aprenderem Geometria são os Jogos. A seguir, conheça alguns 
exemplos de propostas de ensino de Geometria a partir de Jogos:

Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/
p a g e s / a r q u i v o s / a n a i s / 2 0 1 2 / a n a i s / e n s i n o f u n d a m e n t a l /
aaprendizagemdegeometria.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

Reflita

Sabemos que, de acordo com o modelo Van Hiele, o aluno desenvolve 
o pensamento geométrico a partir dos avanços entre níveis, sendo o 
primeiro deles o nível de visualização. Sendo assim, é possível que um 
aluno com deficiência visual desenvolva o pensamento geométrico? 

Para auxiliar sua reflexão frente a essa problemática, leia o artigo que 
você encontra disponível em: <http://www.sbem.com.br/revista/index.
php/emr/article/view/295>. Acesso em: 12 mar. 2017.

Assimile

Nesta seção, você estudou que as principais tendências para o ensino de 
Geometria na educação básica compreendem a Geometria Experimental 
e a Computacional. Considerando essas tendências e que o foco no 
ensino de Geometria precisa ser o desenvolvimento do pensamento 
geométrico, você conheceu a possibilidade de utilizar e, até mesmo, 
integrar os diversos recursos e alternativas pedagógicos/metodológicos 
para o ensino de Geometria, dentre os quais destacamos: a Modelagem 
Matemática, a Etnomatemática, as Tecnologias para o Ensino de 
Matemática, a Investigação Matemática, a Resolução de Problemas, os 
Jogos e a História da Matemática.

Sem medo de errar

 Para envolver diversos recursos pedagógicos e metodológicos, 
o grupo de professores escolheu elaborar uma proposta de ensino 
de Geometria para alunos do ensino básico, na perspectiva da 
Modelagem Matemática. A proposta é de construir um pluviômetro 
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com garrafa pet para “medir a quantidade de chuva” de uma região, 
adaptando a atividade sugerida por Almeida, Silva e Vertuan (2013, p. 
89). Justificaram que com essa proposta há a possibilidade de envolver 
aspectos da Investigação Matemática, da Resolução de Problemas e da 
Etnomatemática em etapas da atividade de Modelagem Matemática: 

a) no momento de interação, quando o aluno informar-se sobre a 
situação por meio de coleta de dados quantitativos e/ou qualitativos, 
de maneira direta ou indiretamente. A situação inicial para a atividade 
de Modelagem Matemática vai partir de um contexto real, próximo 
à realidade social e cultural do aluno, permitindo que ele possa 
coletar seus dados dentro de seu próprio contexto, possibilitando 
conhecer “outras matemáticas”, no caso, o aluno poderá investigar 
algumas pessoas de seu contexto social e cultural que tenha alguma 
estratégia para “medir a quantidade de chuva”. Aqui evidenciamos a 
Etnomatemática. Além disso, esse momento de interação, muitas 
vezes, envolve procedimentos experimentais e momentos de 
investigação, bem como se dá, nesse momento, início à formulação 
do problema e das estratégias para resolução (ALMEIDA; SILVA; 
VERTUAN, 2013), o que envolve aspectos diversos da Investigação 
Matemática e da Resolução de Problemas.  

b) no momento de matematização, quando o aluno precisará 
mediar relações entre a situação e os conceitos matemáticos para 
traduzir a situação em uma representação matemática, em busca de 
construir um modelo matemático. Para isso, será necessário levantar 
hipóteses e conjecturas, investigar as possíveis relações e simplificar as 
informações obtidas. Uma boa maneira de simplificar as informações  
e melhor visualizar possíveis relações é construindo representações 
geométricas, ou seja, representações gráficas, o que é possível a 
partir de softwares de Geometria Dinâmica. Nesse momento, além 
de contemplar aspectos diversos da Investigação Matemática e da 
Resolução de Problemas, ainda se incluem as Tecnologias para o 
ensino de Matemática.

Para a proposta apresentada pelos professores, o aluno deverá 
investigar elementos de formas cilíndricas e de um funil (boca circular) 
para elaborar um modelo matemático que permita determinar a 
pluviosidade de água armazenada em seu pluviômetro experimental:
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Fonte: adaptadas de: <https://goo.gl/KwRA6L> e <https://goo.gl/OZpMP8>. Acessos em: 12 mar. 2017.

Figura 1.6 | Modelo de pluviômetro experimental

Como as dimensões desse pluviômetro podem ser diversas, 
o aluno poderá construir uma relação matemática (um modelo 
matemático) que relacionará a altura do cilindro do pluviômetro 
ao raio desse cilindro e ao raio da boca do funil e poderá utilizar 
softwares de Geometria Dinâmica para melhor compreender e 
visualizar essa relação. 

c) No momento de resolução, interpretação e validação 
(modelo matemático), o aluno sistematizará o que foi apreendido 
com a atividade, relacionando o desenvolvimento matemático com 
a situação real inicial. Nesse momento a Resolução de Problemas 
poderá ser utilizada. 

Além de todos os aspectos já mencionados, nota-se que a proposta 
também apresenta características da Geometria Experimental, pois 
envolve a manipulação de objetos, representações (desenhos e 
construções de modelos) e a resolução de problemas. Além disso, 
como a atividade poderá ser desenvolvida em grupos de alunos, 
também há a possibilidade da construção de conhecimentos a partir 
da produção e da negociação de significados.

Avançando na prática 

Investigação Matemática utilizando o GeoGebra

Descrição da situação-problema

Agora que o curso de formação para professores de Matemática 
do ensino básico terminou, chegou o momento dos professores 
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participantes colocarem em prática o que aprenderam. 

Uma das professoras participantes desse curso, a Hipácia, é 
docente de Matemática do ensino médio e está planejando sua aula 
sobre Elipse (conteúdo de Geometria Analítica) para seus alunos do 
3º ano. Para auxiliar seus alunos na aprendizagem desse conceito, 
auxiliando-os a progredirem entre os níveis propostos pelo modelo 
Van Hiele, ela utilizará o GeoGebra para definir Elipse. 

Resolução da situação-problema

A definição de Elipse é: “Dados dois pontos distintos, F
1
 e F

2
, 

pertencentes a um plano α, seja 2c a distância entre eles. Elipse é 
o conjunto dos pontos de α cuja soma das distâncias a F

1
 e F

2
 é a 

constante 2a (2a > 2c) ”. Matematicamente, podemos escrever:

Elipse P PF PF a= ∈ + ={ }α
1 2

2
 Elipse P PF PF a= ∈ + ={ }α

1 2
2

Compreender essa e outras definições no estudo de Geometria 
Analítica não é um processo simples para o aluno. Porém, recursos 
da tendência de Geometria Dinâmica podem auxiliá-lo a visualizar, 
analisar, deduzir e, até mesmo, compreender essa definição no 
plano abstrato, evoluindo, assim, entre os níveis propostos pelo 
modelo Van Hiele. 

A professora Hipácia utilizou um material (objeto de aprendizagem) 
pronto que ela encontrou na página do GeoGebra, indicada no curso 
de formação:

Fonte: <https://goo.gl/xjgxHd>. Acesso em: 13 mar. 2017.

Figura 1.7 | Definição de Elipse com o GeoGebra
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Com esse recurso, os alunos poderão alterar a forma da elipse 
movimentando os pontos F

1
 e F

2
 ou X. Também, poderá movimentar 

o ponto P pertencente à elipse e observar as medidas apresentadas 
à esquerda, evidenciando a relação entre as medidas envolvidas e 
identificando que d

1
 + d

2
 corresponde à PF

1
 + PF

2
 da definição, e que 

o resultado apresentado corresponde à distância entre os pontos A
1
 e 

A
2
, que é exatamente o que representa o 2a na definição. 

Faça valer a pena!

1. Tendo em vista fomentar melhorias para o ensino de Geometria da 
educação básica, algumas pesquisas da atualidade apontam algumas 
tendências para essa área de ensino e, dentre as atuais tendências para o 
ensino de Geometria, destacam-se duas: a Geometria Experimental e a 
Computacional.
Considerando essas duas tendências, julgue as afirmativas a seguir:

I – A Geometria Experimental, como diz o próprio nome, envolve a 
visualização, a observação e a manipulação de objetos concretos, sendo 
a resolução de problemas e os procedimentos aritméticos e algébricos 
exclusos desse processo. 

II – Compreende-se por Geometria Computacional aquela que inclui 
no ensino de sala de aula o uso de computadores para que o aluno faça 
pesquisas sobre nomes e definições geométricas.

III – Na Geometria Dinâmica, que é inclusa na tendência de Geometria 
Computacional, inclui-se além de softwares, hipertextos e sites que 
contribuem para o desenvolvimento da percepção espacial do aluno.

IV – A Geometria Experimental abrange desde atividades pautadas na 
observação e manipulação de objetos, até as provas e argumentações e, por 
isso, apresenta características que convergem com as propostas do modelo 
Van Hiele no que dizem respeito aos avanços de níveis de aprendizagem em 
Geometria.

Estão corretas as afirmações:

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.
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2. Dentro da abordagem de Geometria Experimental e de modo a 
proporcionar uma atividade com potencial para auxiliar seus alunos a 
desenvolver o pensamento geométrico, um professor do ensino fundamental 
propõe a seus alunos uma atividade envolvendo dobradura e cortes de 
papel. Nessa proposta, ele propõe a seus alunos que façam duas dobras 
em um papel e um corte, perguntando “que tipo de figura obtêm?”, “Como 
é possível obter um quadrado?”. Depois, pede para os alunos fazerem três 
dobras, e pergunta: “E agora, como obter um quadrado?”, “E com quatro 
dobras?”. Assim, seguindo com esses tipos de questionamentos, sugere 
que os estudantes preencham uma tabela constando número de dobras e 
máximo de lados, para que os auxilie a levantar conjecturas e a explicar as 
possíveis relações.

Na proposta relatada para o ensino de Geometria, evidenciamos a prevalência 
de características da: 

a) Etnomatemática.

b) Modelagem Matemática.

c) Investigação Matemática.

d) História da Matemática.

e) Tecnologias para o ensino de Matemática.

3. Considere a seguinte proposta de ensino: “Estimar a quantidade de lixo 
acumulado nas ruas de um bairro, fazendo medições de massa de lixos 
coletados nessa região e representando o espaço (o bairro) por meio de 
figuras planas”.

Sobre essa proposta, analise as afirmativas a seguir:

I – É possível trabalhar com Modelagem Matemática, uma vez que se parte 
de uma situação da realidade; e é possível obter um modelo matemático 
para descrever a quantidade de lixo por área da região considerada.

II – É possível trabalhar com Etnomatemática, uma vez que a proposta pode 
partir do próprio contexto social e cultural do aluno e é possível conduzi-lo 
a compreender outras matemáticas relacionadas à mensuração desse lixo 
jogado nas ruas.

III – É possível trabalhar com Investigação Matemática, uma vez que o aluno 
precisará explorar, conjecturar, testar e justificar relações e propriedades 
diversas.



U4 -O ensino da Geometria 191

IV – É possível trabalhar com História da Matemática, uma vez que se 
podem utilizar contextos históricos para comparar como eram realizadas 
mensurações de áreas na antiguidade. 

Estão em concordância com a atividade proposta e com o que se defende 
para o ensino de Geometria da educação básica o que é afirmado em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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