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RESUMO 
 
 
 

A presente pesquisa insere-se nos estudos desenvolvidos pelo Grupo 

Pró-grandezas do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE 

(Núcleo de Didática de Conteúdos Específicos – Área de Matemática), o qual 

tem realizado investigações didáticas relativas às grandezas geométricas, que 

é um campo de reconhecida importância para a formação matemática dos 

alunos, especialmente, por favorecer as inter-relações com outros campos da 

Matemática e com as práticas sociais. Nosso objetivo é analisar, numa 

perspectiva exploratória, livros didáticos do Ensino Fundamental, a fim de 

verificar como as grandezas geométricas são abordadas, por seus autores, no 

estudo de frações de quantidade contínua. Adotamos, para a referida análise, o 

modelo teórico proposto por Douady & Perrin-Glorian (1989), e exposto em 

Bellemain & Lima (2002), relativo à didática das grandezas geométricas, assim 

como o de Kieren (1976) e Behr et al (1983), referente ao conceito de número 

racional. Os resultados da análise constatam uma predominância no uso da 

grandeza área nas contextualizações do ensino de fração, além de apontarem 

indícios de que as representações semióticas utilizadas podem contribuir para 

favorecer o amálgama precoce entre os quadro geométrico e das grandezas. 

 

Palavras-chave: grandezas geométricas, frações e livro didático 
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RESUMÉ 

 

Cette recherche s’insère dans les études développés par le Group “Pró-

Grandezas” du Programme de Post-Graduation em Éducation de l’UFPE 

(Nuyau de Didactique de Contenus Spécifiques – Domaine de la 

Mathématique), ce groupe réalise des investigations didatiques rélatives aux 

grandeurs géométriques, un champ dans lequel la formation mathématique des 

élèves, spécifiquement, pour favoriser les inter-rélations auec d’autres champs 

de la mathématique et avec d’áutres pratiques sociales, est reconnu come très 

important. Notre but est d’analyses, dans une perspective exploratoire, des 

livres didactiques de l’enseignement fondamental (de base), pour vérifier 

comme les grandeurs géométriques sont abordées par ses auteurs, dans 

l’étude de fractions de quantité continue. Nous avons adapté pour l’analyse, le 

modèle théorique proposé par Douady et Perrin-Glorian (1989), et exposé en 

Bellemina et Lima, P. (2002) relalif à la didactique des grandeurs géométriques, 

bien que celui de Kieren (1976) et Behr et al (1983), qui se réfère au concept de 

numéro rational. Les résultats de l’analyse constantent une prédominance dans 

l’usage de la grandeur aire dans les contextualisations de l’enseignement de 

fraction, au-délà d’indiquer des indices que les représentations sémiotiques 

utilisés peuvent contribuer à favoriser l’amalgame précoce parmi les cadres 

geométriques et des grandeurs. 

 

Mots-clé : grandeurs geométriques, fractions et livre didactique 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A pesquisa que realizamos insere-se nos estudos que estão sendo 

desenvolvidos pelo grupo Pró-Grandezas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Núcleo de Didática de Conteúdos Específicos – Área de 

Matemática) da UFPE, que tem se preocupado em fazer investigações 

relacionadas à didática das grandezas geométricas. 

De acordo com Barbosa (2002), 

esse grupo foi criado no ano 2000 em torno de um projeto de 
pesquisa para o ensino dos conceitos de comprimento e área, 
proposto pelo PRÓ-MATEMÁTICA – programa integrante da 
cooperação técnica da Embaixada da França com o Ministério 
da Educação e do Desporto do Brasil que, segundo Pires 
(1999), tinha como intuito a melhoria da formação inicial e 
continuada dos professores que trabalham com Matemática 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental (BARBOSA, 2002, p. 
12). 

 

Durante longo período, no ensino básico brasileiro, o estudo da noção 

de grandeza recebeu uma atenção muito reduzida. No entanto, algumas 

mudanças podem ser observadas nos últimos anos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, por exemplo, evidenciam a necessidade do trabalho 

com esse tema no ensino fundamental: 
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Nas situações cotidianamente vivenciadas pelos alunos, a 
existência de grandezas de naturezas diversas e a freqüente 
necessidade de estabelecer comparação entre elas, ou seja, 
de medi-las, justificam a necessidade do trabalho com este 
conteúdo (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 129).  

 
Além disso, no campo acadêmico, tem sido crescente o interesse dos 

pesquisadores em Educação Matemática pelo tema, em especial, pelas 

grandezas geométricas. 

Segundo Bellemain & Lima (2002), essa tendência de acentuar a 

importância da noção de grandeza na matemática escolar não é apenas 

brasileira (p. 7). A escolha do tema “Etude d´un probleme curriculaire: mesure 

et grandeur dans l´enseignement des mathématiques: quand? comment? 

pourquoi?” 1, entre os quatro temas abordados na Escola de Verão2 de 2001, 

que acontece na França, denota, sem dúvida, a relevância e a atualidade 

dessa reflexão. 

No entanto, como ressaltam Bellemain & Lima (2002), embora a idéia 

de grandeza seja uma das mais básicas no conhecimento humano, uma breve 

incursão nas obras especializadas revela que, tanto no âmbito da conceituação 

quanto no terreno da formação, inúmeras e persistentes dificuldades e 

divergências envolvem o ensino-aprendizagem do conceito de grandeza (p. 8). 

Dessa forma, reconhecendo a relevância desse tópico para uma 

melhor formação matemática dos alunos, especialmente, no que se refere às 

relações que ele permite estabelecer com outros tópicos matemáticos, é 

pretensão nossa investigar como as grandezas geométricas são abordadas no 

                                                
1 “Estudo de um problema curricular: Medida e grandeza no ensino da Matemática: quando? 
como? por quê?” 
2 As Escolas de Verão são eventos acadêmicos organizados pela ARDM (Associação pour la 
Recherche em Didactique des Mathématiques), que congregam, na França, estudiosos em 
Didática da Matemática, constituindo-se em espaços de divulgação e discussão dos avanços 
mais recentes e significativos das pesquisas nesse campo de conhecimento (BELLEMAIN & 
LIMA, 2002, p. 8). 
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estudo de frações de quantidades contínuas em livros didáticos do ensino 

fundamental. 

Os elementos teóricos que respaldam a nossa pesquisa têm como 

base as contribuições de estudos da Educação Matemática e do campo da 

Psicologia Cognitiva. 

No presente estudo foram analisadas três coleções de livros didáticos 

do Ensino Fundamental, a partir do modelo teórico proposto por Douady & 

Perrin-Glorian (1989) e Bellemain & Lima (2002), no que diz respeito à didática 

das grandezas geométricas; assim como o de Kieren (1976) e Behr et al 

(1983), referente ao conceito de número racional. 

O nosso trabalho está basicamente organizado em quatro blocos. No 

primeiro – Problemática, contextualizamos a delimitação do nosso objeto de 

pesquisa, apresentando também as hipóteses que nortearam a investigação 

realizada.  

No segundo bloco, caracterizado como Capítulo 1, discorremos sobre 

os elementos teóricos. Inicialmente, tratamos de aspectos epistemológicos e 

didáticos relacionados às grandezas geométricas e aos números racionais, 

enfatizando as correntes teóricas básicas para a análise da problemática do 

nosso estudo. Em seguida, apresentamos algumas contribuições da psicologia 

cognitiva, destacando a teoria dos campos conceituais e os construtos 

concernentes à teoria dos registros de representação semiótica. Na seqüência, 

expomos uma breve análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no tocante 

ao proposto para o ensino de grandezas geométricas e números racionais. E, 

finalmente, delineamos as considerações acerca das características, 
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funcionalidades e peculiaridades do livro didático, ressaltando a sua influência 

na sala de aula de Matemática. 

O terceiro bloco, ou Capítulo 2, dedica-se à descrição dos 

procedimentos metodológicos adotados, especificando o modelo teórico usado 

na apreciação das coleções de livros didáticos, os objetivos que nortearam a 

nossa investigação, os critérios utilizados na seleção da nossa amostra, as 

categorias de análise consideradas e uma caracterização geral das coleções 

selecionadas para a análise. 

Reservamos o quarto bloco, ou Capítulo 3, para a exposição da análise 

de cada uma das coleções examinadas. 

As implicações didáticas dos resultados obtidos na pesquisa, bem 

como, os possíveis desdobramentos desse estudo, são elementos que 

compõem as considerações finais da  dissertação. 
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PROBLEMÁTICA 
 

 
Analisando o quadro atual do ensino de Matemática em nosso país, 

especialmente, no que diz respeito ao Ensino Fundamental, é possível 

observar importantes mudanças no tratamento dado aos conteúdos 

matemáticos escolares. O estudo das grandezas geométricas, por exemplo, 

que em décadas passadas recebia relativamente menor atenção, vem 

conquistando lugar de destaque nas discussões didáticas, o que pode ser 

observado, sobretudo, nas propostas feitas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

Como ressaltam Bellemain & Lima (2002): 

(...) as grandezas vinham recebendo uma atenção secundária 
no Ensino Básico, relativamente a outros conteúdos 
matemáticos. No entanto, este quadro vem mudando nos 
últimos anos. Sinais dessa mudança são as orientações 
contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (PCNs) (Ministério da Educação e do Desporto, 
1998) em que se elegem as “Grandezas e Medidas” como um 
dos quatro grandes blocos de conteúdos dessa etapa de 
formação escolar, ao lado dos blocos “Números e operações”, 
“Espaço e forma” e “Tratamento da informação”. É de se 
esperar que tais orientações repercutam na formulação dos 
currículos e na elaboração do material instrucional destinados 
ao ensino de Matemática em nossas escolas (BELLEMAIN E 
LIMA, 2002, p. 7). 
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Algumas pesquisas em Educação Matemática têm se preocupado em 

investigar questões concernentes ao estudo das grandezas, a fim de 

elucidarem o seu papel para o ensino de Matemática. De acordo com 

Bellemain & Lima (2002), 

Nessas reflexões ficam evidenciadas as inúmeras 
possibilidades de emprego do conceito de grandeza na 
atribuição de significado a outros conceitos matemáticos 
centrais como os de número natural, inteiro, racional, irracional, 
etc. Além disso, seu papel tem sido apontado como muito 
importante na articulação entre os domínios matemáticos da 
aritmética, da geometria e da álgebra e entre a Matemática e 
outras disciplinas abordadas na escola (BELLEMAIN & LIMA, 
2002, p. 7). 

 
Uma contribuição importante, para as investigações em didática das 

grandezas geométricas, encontra-se no trabalho de Douady & Perrin-Glorian 

(1989), no qual essas pesquisadoras classificam as concepções relacionadas 

às grandezas geométricas, em particular área, com base na seguinte 

organização conceitual: 

Um quadro geométrico: constituído pelas superfícies planas; 
um quadro nu mérico, consistindo das medidas das 
superfícies planas, ou seja, o conjunto dos números reais 
positivos; um quadro da grandeza, constituído por classes de 
equivalência de superfícies de mesma área (LIMA, P., 2000, p. 
2). 

 
Com base nos resultados de sua pesquisa, Douady & Perrin-Glorian 

(1989) preconizam que as seqüências didáticas para construção do conceito de 

área nas séries iniciais do ensino devem assegurar a distinção entre esses três 

quadros e, principalmente, devem conter atividades de passagem de um 

quadro para outro. Além disso, elas acrescentam a hipótese de que as 

dificuldades verificadas na aprendizagem do conceito de área originam-se no 

amálgama precoce dos três quadros acima citados (LIMA, P.,  2000, p. 3)  
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O conceito de área é considerado um dos mais importantes para o 

ensino-aprendizagem da Matemática. Para Bellemain & Lima (2002), 

Sua relevância é indiscutível para a formação do cidadão 
pleno, que necessita medir, ou estimar a medida de regiões 
planas nas suas atividades cotidianas. No âmbito científico e 
tecnológico, são muitíssimo freqüentes as situações nas quais 
a área de superfícies intervém como grandeza básica do 
processo ou fenômeno abordado. Área é, também, um conceito 
muito rico do ponto de vista da matemática escolar por ser um 
pólo de confluência dos grandes eixos temáticos dos números, 
da geometria, das grandezas e da álgebra (...) Por fim, o 
conceito de área está presente na produção contemporânea do 
conhecimento matemático em diversos campos: teoria da 
medida, teoria ergódica, teoria dos fractais, entre outras 
(BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 25).   

  
Ao lado disso, podemos dizer que o conceito de área se constitui num 

tema instigante para as pesquisas em Didática da Matemática, tanto pela sua 

importância quanto pelas dificuldades apresentadas pelos alunos na sua 

aprendizagem. Acerca desse último aspecto, Bellemain (2000) acrescenta: 

o levantamento dos resultados de avaliações dos alunos do 
ensino fundamental, no domínio das grandezas geométricas e 
suas medidas, mostrou a variedade e resistência das 
dificuldades conceituais em torno do conceito de área de 
superfícies planas (BELLEMAIN, 2000, p. 1). 

 
Os estudos de pesquisadores como Douady & Perrin-Glorian (1989), 

Lima, P. (2000), Bellemain (2000) e Duarte (2001), permitiram identificar alguns 

dos erros mais freqüentes dos alunos, bem como procuraram apresentar 

hipóteses explicativas para as dificuldades conceituais enfrentadas.  

Bellemain & Lima (2002), no entanto, ressaltam a dificuldade para 

analisar esses erros, igualmente para investigar as suas possíveis origens, em 

virtude da complexidade que envolve o campo conceitual das grandezas 

geométricas, uma vez que se configura num espaço privilegiado de 

articulações entre conhecimentos geométricos, numéricos, algébricos e 

funcionais (p. 38-39). 
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Perrot et al (1998) apontam algumas das dificuldades mais habituais 

entre os alunos, dentre as quais podem ser mencionadas as seguintes: 

• ... fazem confusão entre perímetro e área, e também entre 
contorno e superfície; 

• ... fazem confusão entre grandezas e medida da grandeza; 
• ... sabem calcular medidas, usando fórmulas, sem saber o 

que eles calculam; 
• ... acham que somente os segmentos de reta têm um 

comprimento; 
• ... acham que somente os polígonos “particulares”, os que 

têm um nome e fórmulas, têm também um perímetro e uma 
área (PERROT et al., 1998, p. 4). 

  
Segundo Bellemain & Lima (2004), as pesquisas, desenvolvidas pela 

linha francesa da Didática da Matemática, mostram que as dificuldades de 

aprendizagem das grandezas e medidas envolvem tanto as especificidades 

intrínsecas à complexidade dos conteúdos em foco, como também às 

relacionadas ao tratamento inadequado no ensino usual. 

Evidências desse último aspecto, ou seja, a inadequação da 

abordagem da noção de grandeza no ensino, podem ser observadas nas 

pesquisas desenvolvidas por Barbosa (2002), Duarte (2002) e Oliveira (2002). 

Ao analisar livros didáticos de Matemática recomendados para os primeiros 

ciclos do Ensino Fundamental, esses pesquisadores, respectivamente, 

observaram que as situações didáticas trabalhadas em tais livros não 

propiciam ao aluno compreender os conceitos de comprimento, área e volume 

como grandezas, pois eles são, prioritariamente, tratados a partir de idéias 

mais próximas do quadro geométrico ou do quadro numérico. 

De maneira análoga, Bellemain & Lima (2002), na análise de livros 

didáticos, confirmam a ocorrência de evidentes falhas na condução do ensino 

das grandezas geométricas. Conforme os referidos autores, 

Um estudo de manuais didáticos do último século (...) tem 
revelado alternâncias na atribuição de importância ao conceito 
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de grandeza, ao lado da predominância dos aspectos ora 
apenas numéricos ora puramente geométricos no tratamento 
desse conceito (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 8). 

 
Ademais, Duarte (2002) acrescenta que é comum os autores de livros 

didáticos usarem o conceito de área em atividades que abordam as noções de 

frações e porcentagem. 

Na análise de coleções de livros de Matemática realizada por 

Rodrigues et al (2004), a conclusão apresentada também aponta essa 

constatação: o sub-construto relação parte-todo é abordado intensamente no 

ensino fundamental, tendo sempre como ponto de partida as grandezas 

contínuas, e, com freqüência, a grandeza área. 

A respeito da relação entre o estudo das grandezas e a construção do 

conceito de número fracionário, os PCNs comentam: 

O estabelecimento da relação entre a medida de uma dada 
grandeza e um número é um aspecto de fundamental 
importância, pois é também por meio dele que o aluno ampliará 
seu domínio numérico e compreenderá a necessidade de 
criação de números fracionários, negativos, etc (BRASIL, 
MEC/SEF, 1997, p. 131). 

 
Para Lima, J. (1986), o fato de o estudo de fração estar, quase sempre, 

ligado às grandezas geométricas, denota haver uma relação entre o modo de 

tratar fração hoje e a própria história da utilização da fração, porquanto, como 

explica o autor, há indícios de que o número fracionário surgiu da necessidade 

de exprimir a medida das propriedades de terra o mais aproximado possível. 

Tendo em conta, por um lado, a hipótese didática de que é importante, 

no ensino-aprendizagem das grandezas geométricas, a distinção entre a figura 

(quadro geométrico) e o atributo a ela associado (quadro da grandeza) e, por 

outro lado, possíveis deficiências apontadas pelas pesquisas na forma como as 

grandezas geométricas são abordadas pelos autores de livros didáticos, 
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escolhemos investigar, mais detidamente, a abordagem usual das grandezas 

geométricas (comprimento, área e volume) em contextualizações do conceito 

de fração. 

Por meio da análise de livros didáticos, procuramos mapear as 

grandezas mobilizadas no estudo de frações de quantidades contínuas, tendo 

como hipótese preliminar, a predominância no emprego da grandeza área. 

Buscamos, ao lado disso, verificar se há um reforço do amálgama entre o 

quadro geométrico e o quadro das grandezas, no tratamento dado nesses 

livros didáticos. 
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CAPÍTULO 1 – ELEMENTOS TEÓRICOS 
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1.1 EPISTEMOLOGIA E DIDÁTICA 

 

1.1.1 Preliminares 

 

O apelo à epistemologia tem sido uma constante nas pesquisas em 

Didática da Matemática, em virtude das contribuições que esse campo do 

saber oferece para o estudo dos fenômenos didáticos. De acordo com 

Bellemain & Lima (2002), 

A análise epistemológica permite tratar da evolução do 
conceito, de suas relações com o saber matemático e de 
possíveis estruturações lógicas desse campo conceitual 
(BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 9). 
 

Assumindo como referência básica os estudos desenvolvidos por 

Artigue (1990), Bellemain & Lima (2002) explicitam algumas das principais 

contribuições da análise epistemológica para a didática dos conceitos 

matemáticos, segundo o ponto de vista daquela autora. 

A primeira contribuição diz respeito à possibilidade de invalidar, a 

medida em que recupera a historicidade dos conceitos matemáticos, a postura 
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tendenciosa do ensino em apresentar os conceitos como universais e 

estanques, dotados de um rigor eterno e perfeito. 

A segunda função relaciona-se à problemática da transposição 

didática, ou seja, invalidar uma certa “ilusão de transparência” relativa aos 

objetos de saber que a Educação Matemática manipula (BELLEMAIN & LIMA, 

2002, p. 14).  

Na opinião de Bellemain & Lima (2002), a teoria da transposição 

didática – definida por Chevallard (1991, p. 45) como o trabalho que de um 

objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino – permite evidenciar que não 

é pertinente considerar que os objetos de ensino são cópias fiéis simplificadas 

dos objetos da ciência (p. 14).  

Com efeito, as pesquisas no domínio de transposição didática 

comprovam que a produção do saber ensinado pressupõe um processo de 

reconstrução do saber científico, imbricado pelas condições específicas do 

contexto e das instituições nos quais ele se desenvolve, revelando, entre outras 

coisas, as relações e disparidades entre esses saberes. 

Um terceiro subsídio, apontado por Artigue (1990), é a reflexão acerca 

de questões sobre a natureza da cultura matemática e dos processos que 

governam essa cultura (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 16).  

Finalmente, a quarta e última função, discutida pela autora, é o auxílio 

na compreensão dos erros apresentados pelos alunos e na construção de 

situações didáticas que concorram para a superação desses erros. Uma função 

que está associada aos conceitos de obstáculo e concepção. 



 

 

25 

Para Bellemain & Lima (2002), a contribuição mais nítida e 

transparente da epistemologia para a Didática da Matemática é a noção de 

obstáculo epistemológico (p. 17). 

Igliori (1999) acredita que é principalmente na noção de obstáculo que 

se pode perceber a interdependência entre Epistemologia e Didática (p. 97). 

A noção de obstáculo, introduzida na Didática da Matemática por Guy 

Brousseau, possibilitou uma mudança no entendimento sobre o significado e a 

função do erro na aprendizagem. Perrin-Glorian (1995), citando Brousseau 

(1976), explica essa nova perspectiva: 

O erro não é apenas o efeito da ignorância, da incerteza, do 
acaso que se crê nas teorias empiristas ou behavioristas da 
aprendizagem, mas o efeito de um conhecimento anterior, que 
tinha seu interesse, seus sucessos, mas que agora se revela 
falso ou simplesmente inadaptável. Os erros desse tipo não 
são erráticos e imprevisíveis, eles são constituídos em 
obstáculos. Tanto no funcionamento do mestre como naquele 
do aluno, o erro é constitutivo do sentido do conhecimento 
adquirido (PERRIN-GLORIAN, 1995, p. 81-82).  

 
Enriquecendo a discussão sobre o erro, Henry (1991) traz a seguinte 

interpretação: 

O erro seria a expressão ou a manifestação explícita de um 
conjunto de concepções espontâneas ou pré-construídas, 
integradas em uma cadeia coerente de representações 
cognitivas, que se transformam em obstáculos na aquisição e 
na restrição de novos conceitos. A superação destes 
obstáculos se torna então o projeto do ato de ensino, e o erro 
sua passagem obrigatória (HENRY, 1991, p. 4). 

 
Percebe-se, no comentário acima, a importância de investigações 

sobre a noção de concepções para a Didática da Matemática, fornecendo 

indícios para a compreensão de comportamentos apresentados pelos alunos e 

para a elaboração de situações que favoreçam o desenvolvimento desejado. 

Segundo Artigue (1990) apud Bellemain & Lima (2002), as principais 

funções da noção de concepção na teorização didática são: 
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evidenciar a pluralidade de pontos de vista possíveis sobre um 
mesmo objeto matemático e negar a “ilusão de transparência” 
da comunicação didática, defendida pelas teorias empiristas da 
aprendizagem. Essas funções também levam a mostrar que 
diferentes concepções são mais adaptadas a diferentes 
classes de problemas e que existe necessariamente uma 
diferença entre o saber que o ensino deseja transmitir e os 
conhecimentos que os alunos constroem efetivamente 
(BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 20). 

 
Concluindo, Bellemain & Lima (2002) indicam a análise histórico-

epistemológica como um substancial aporte para o estudo das concepções, 

pois a gênese dos conceitos matemáticos faz intervir muitas dessas diferentes 

concepções, na tentativa de resolução de problemas de naturezas distintas, e 

dispondo de ferramentas conceituais diversas no curso da história (p. 23).  

Nesse sentido, na seqüência do nosso trabalho, apresentamos 

algumas reflexões de cunho histórico-epistemológico, relativas às grandezas 

geométricas e aos números racionais, na tentativa de melhor compreender as 

interpretações dadas ao tratamento desses domínios no contexto atual da sala 

de aula de Matemática. 

 

1.1.2 Epistemolog ia e didática das grandezas geométricas  

 

1.1.2.1 Breve estudo d a construção histórica do conceito de área  

 

A atividade de procurar identificar os aspectos práticos ou teóricos que 

impulsionaram a construção do conceito de área na história da Matemática, 

conduz-no a uma conclusão básica: as primeiras considerações geométricas3 

do Homem parecem ter tido a sua origem em observações simples que provêm 

                                                
3 Considerando a noção de grandeza geométrica como parte integrante desse conjunto de 
considerações. 
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da habilidade humana de reconhecer forma física e de comparar figuras e 

tamanhos (EVES, 1992 apud GERDES, 1992, p. 15). 

Parece-nos razoável considerar que a gênese e a evolução dos 

conceitos relacionados ao campo das grandezas geométricas envolvem desde 

as situações empíricas, ligadas às ações sobre o mundo físico, até às 

construções mais abstratas no âmbito da Matemática, em virtude da 

necessidade de resolver problemas internos a esse campo do conhecimento. 

Por esse motivo, Bellemain (2000) ressalta: 

A construção do significado do conceito de área, no ensino 
fundamental hoje, exige uma reflexão ampla em torno desses 
tipos de problemas diversos que participaram da sua 
construção, tanto nas práticas sociais, quanto no 
desenvolvimento do conhecimento matemático teórico 
(BELLEMAIN, 2000, p. 5).  

      
Há uma certa concordância entre os teóricos de que o conceito de área 

teve sua origem histórica na Antigüidade, em civilizações como a dos egípcios, 

babilônicos, gregos e chineses. Ele surgiu de uma necessidade prática desses 

povos de realizar medições de terra. 

Na opinião de Barbosa (2002), a operação de medição de grandezas, 

apesar de ser bastante primitiva, reveste-se de significativa complexidade, pois 

inclui: 

a) a seleção da grandeza a medir nos objetos ou fenômenos 
do mundo físico; b) a escolha de uma unidade de medida; c) a 
opção pelo instrumento ou meio de medição; e d) a produção 
da medida da grandeza (...) Resulta desse fato a íntima relação 
existente, ao longo da evolução do pensamento, entre 
grandeza e número (BARBOSA, 2002, p. 39). 

 
Nas civilizações antigas, medir terras para estabelecer os limites das 

propriedades era uma atividade importante, principalmente, no Egito, pois as 

enchentes anuais do rio Nilo apagavam as demarcações fixadas no ano 

anterior, obrigando os moradores dessas terras a refazer os limites de suas 
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áreas de cultivo. O historiador grego Heródoto nos diz que o apagamento das 

demarcações pelas inundações do Nilo tornou necessários mensuradores 

(BOYER, 1974, p. 13). De acordo com Barker (1976), 

Em algumas ocasiões, a questão era refazer os limites com 
base em informações parciais; conhecida a forma do terreno, 
tratava-se, por exemplo, de reconstruir os lados restantes, se 
um deles se havia preservado. Em outras ocasiões, destruídas 
por completo as fronteiras, tratava-se de refazê-las de modo a 
demarcar o desejado número de propriedades, conservando as 
áreas relativas que possuíam no passado (BARKER, 1976, p. 
26). 

 
Dessa forma, por meio da observação e experimentação, os egípcios 

tornaram-se hábeis delimitadores de terras e devem ter descoberto e utilizado 

inúmeros princípios úteis relativos às características de linhas, ângulos e 

figuras – como, por exemplo, o de (...) área (BARKER, 1976, p. 26). No Papiro 

Ahmes4, encontramos inúmeras demonstrações de regras estabelecidas por 

esses povos para o cálculo de área de diferentes figuras geométricas. 

Já os babilônios, povos que ocupavam a região da Mesopotâmia, 

apresentavam conhecimentos matemáticos mais extensos e avançados que os 

egípcios. Essa afirmativa se justifica pela descoberta de um grupo de tabletas 

matemáticas em Susa, cidade distante uns trezentos quilômetros da Babilônia.  

Seguindo o gosto mesopotâmio de fazer tabelas e listas, uma 
tabela do grupo de Susa compara as áreas e os quadrados dos 
lados de polígonos regulares de três, quatro, cinco, seis e sete 
lados (BOYER, 1974, p. 28). 

 
O registro histórico, acima exemplificado, confirma que esses povos 

não só conheciam as áreas de algumas figuras simples, mas também usavam 

a relação de Pitágoras para resolver problemas, mil anos antes dos pitagóricos. 

O que lhes interessava, porém, não era o contexto geométrico que 

envolvia as comparações sistemáticas de figuras que construíam, mas as 

                                                
4 Documento egípcio que data cerca de 2000 a 1800 a.C. 
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aproximações numéricas que usavam na sua mensuração, pois, para os 

babilônios, a geometria era uma espécie de álgebra ou aritmética aplicada em 

que números são ligados a figuras (BOYER, 1974, p. 28). 

A comparação das áreas de duas superfícies foi objeto de interesse 

para os matemáticos da Grécia. Bellemain (2002) afirma que esses 

matemáticos se interessavam por problemas que tratassem tanto da 

comparação de áreas, quanto da produção de superfícies de mesma área que 

uma superfície dada.  

Duarte (2002) aponta, como um dos problemas clássicos da geometria 

grega, a questão da quadratura do círculo. Resumidamente, esse problema 

consiste em encontrar, utilizando apenas régua e compasso, o lado a de um 

quadrado que tenha a mesma área de um círculo dado, de raio r (p. 28).  

O pesquisador explica que a dificuldade em resolver o referido 

problema atraiu a atenção de inúmeros matemáticos em vários períodos da 

história e, na verdade, transformou-se em uma fonte de muitas investigações 

matemáticas (DUARTE, 2002, p. 28).  

Quanto aos chineses, os escritos encontrados no Chou Pei Suang 

Ching (considerado o mais antigo dos clássicos matemáticos) indicam que, 

como no Egito, a geometria de seu país derivou da medição e, como na 

Babilônia, ela era essencialmente um exercício de aritmética e álgebra. No 

Chui-Chang Suan-Shu ou Nove capítulos sobre a arte matemática, talvez o 

mais influente livro chinês da Matemática, encontram-se 246 problemas sobre 

mensuração de terras, agricultura, sociedade, engenharia, impostos, cálculos, 

solução de equações e propriedades dos triângulos retângulos.  
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Segundo Boyer (1974), nessas obras, os chineses utilizavam regras 

corretas para calcular as medidas das áreas de triângulos, retângulos e 

trapézios. 

Com relação à mensuração de áreas, Bellemain (2000) observa que a 

construção teórica dos números reais permitiu-lhe uma nova abordagem, pois, 

com o crescimento do cálculo diferencial e integral, houve também a ampliação 

do conjunto de superfícies mensuráveis. A nova abordagem atribuía o conceito 

de área a uma função-medida, estreitando as relações entre o quadro 

geométrico e o quadro numérico, como explica a autora: 

Assim, no século XIX, o conceito de área tornou-se uma 
função-medida que permite comparar superfícies através da 
comparação de números. As questões matemáticas que se 
colocam, então, são de definir o conjunto de superfícies 
mensuráveis (e de procurar torná-lo mais amplo) e de 
determinar as propriedades dessa função-medida 
(BELLEMAIN, 2000, p. 4-5). 

 
Por fim, em se tratando de teorias matemáticas atuais, Bellemain 

(2000) cita dois exemplos que abordam problemas relacionados ao conceito de 

área ou ao seu prolongamento: a teoria geométrica da medida (e o problema 

de Plateau em torno da busca de superfícies de área mínima), e a teoria 

ergódica que estuda a dinâmica das transformações que conservam medida (p. 

5). 

Essa autora estimula-nos a observar que o conceito de área está 

presente nas produções dos pesquisadores matemáticos desde os tempos 

mais remotos até os dias atuais, corroborando a importância desse conceito 

para o conhecimento matemático. 

Fica evidente, portanto, a importância de estudos relativos ao 

surgimento e à evolução dos conceitos ao longo da história. Seu principal 

aporte não é apenas ser usado como instrumento de motivação para os alunos, 
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mas, principalmente, oferecer subsídios para delinear grandes classes de 

problemas, propriedades e aspectos diversos [dos] conceitos, bem como 

manifestar relações fortes [desses conceitos] com outros conceitos ou 

domínios (BELLEMAIN, 2000, p. 5).  

Nesse sentido, a análise histórico-epistemológica apresenta grandes 

contribuições para as pesquisas sobre o ensino de Matemática e para a 

formação docente, prestando-se, especialmente, para melhor delinear as 

práticas didáticas relacionadas aos conceitos matemáticos. 

 

1.1.2.2 Uma modelização d idática para as grandezas geométricas  

 

Uma modelização didática para as grandezas geométricas pode ser 

encontrada nos trabalhos desenvolvidos pelas pesquisadoras francesas 

Douady & Perrin-Glorian (1989).  

Estudando a construção da noção de área, em alunos franceses do 

curso médio5, essas pesquisadoras recorreram ao conceito de quadro, por elas 

assim definido: 

um quadro é constituído de objetos do ramo da Matemática, 
das relações entre esses objetos, de suas formulações 
eventualmente diversas e das imagens mentais que o sujeito 
associa, num dado momento, a esses objetos e relações 
(DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, p. 389). 

 
Nesse sentido, as autoras apresentam três quadros a diferenciar: o 

geométrico, o das grandezas e o numérico. Perrot et al (1998) descrevem-nos 

da seguinte maneira: 

O quadro geométrico, constituído pelas linhas ou superfícies. 
O quadro das grandezas, comprimentos e áreas: com 
processos de comparação bem escolhidos, nem sempre 

                                                
5 O curso médio francês é equivalente ao 2.º e 3.º ciclos do ensino fundamental no Brasil. 
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numéricos, se pode realizar classes de equivalência de linhas, 
de superfícies; com processos operatórios adequados sobre 
linhas, superfícies, se pode induzir uma lei interna sobre as 
grandezas. O quadro numérico, consistindo nas medidas do 
comprimento das linhas e da área das superfícies, que 
pertencem ao conjunto dos números reais não negativos: 
linhas ou superfícies pertencendo à mesma classe, tendo 
mesma grandeza, têm também a mesma medida, qualquer que 
seja a unidade escolhida (PERROT et al., 1998, p. 5). 

 
No quadro das grandezas devem ser consideradas a álgebra das 

grandezas e as relações funcionais entre grandezas. Nele, as grandezas são 

entendidas como elementos de estruturas algébricas, nas quais estão definidas 

operações e funções: adicionar “grandezas de mesma espécie”, multiplicar 

uma grandeza por um número, multiplicar ou dividir grandezas, obter uma 

grandeza como função de outra grandeza, etc. 

No esquema abaixo, apresentamos os três quadros explicitados como 

proposta para organizar as situações de ensino relativas à noção de grandezas 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

Nas considerações feitas por Bellemain & Lima (2002), as 

investigações relativas ao campo das grandezas geométricas devem 

considerar a complexidade deste campo, explorando a riqueza de imbricações 

entre os três quadros acima (p. 46). 

Com efeito, o mapeamento proposto pelas pesquisadoras Douady & 

Perrin-Glorian (1989) tem oferecido subsídios importantes para a realização de 
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pesquisas não só na França, mas também no Brasil, permitindo, entre outros 

aspectos, na opinião de Barbosa (2002), tirar da obscuridade o conceito de 

grandeza (p. 31). 

Câmara dos Santos (1999), da mesma forma, atesta a pertinência da 

organização conceitual sugerida por essas pesquisadoras, em virtude de 

defenderem o ponto de vista que o processo de ensino-aprendizagem de 

geometria deveria propiciar a construção dos conceitos de área e perímetro 

como grandezas, ao invés de se restringir ao simples cálculo de números (p.4). 

Esse autor lista algumas dificuldades ou erros conceituais comumente 

apresentados pelos alunos em relação ao domínio do campo das grandezas 

geométricas, tais como: a confusão entre perímetro e área, bem como entre 

contorno e superfície; a confusão entre a grandeza e a medida da grandeza; e 

a idéia de que somente os segmentos de reta possuem comprimento 

(CÂMARA DOS SANTOS, 1999, p. 3). 

Barbosa (2002) acrescenta, a essa lista de dificuldades, o amálgama 

que os alunos fazem entre contorno e perímetro, destacando que esse é um 

caso típico em que se requer a passagem do campo geométrico ao campo das 

grandezas. 

Douady & Perrin-Glorian (1989) também enumeram algumas 

dificuldades resistentes nos alunos e bastante conhecidas pelos professores do 

ensino fundamental, são elas: 

• A possibilidade de medir a área de uma superfície depende 
da compatibilidade entre a sua forma e a forma da superfície 
unitária, ou seja, só é possível medir a área de uma 
superfície, se for possível ladrilhar, efetivamente, com um 
número inteiro de exemplares da superfície unitária. 

• A área é ligada à superfície e não se dissocia de outras 
características dessa superfície. 

• Se o perímetro de uma superfície se altera; sua área 
também (e reciprocamente). 
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• Se duas superfícies têm o mesmo perímetro, elas têm a 
mesma área. 

• Estende-se o uso de certas fórmulas a situações em que 
elas não são válidas (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 1989, 
p. 393).  

 
Quanto à identificação da área à superfície, Perrot et al (1998) 

observaram as dificuldades de alguns alunos diante de situações em que eram 

solicitados para comparar divisões eqüitativas de um bolo retangular, como no 

exemplo abaixo: 

 

Os autores afirmam que o terceiro e quarto exemplos, que envolvem 

figuras diferentes e com denominações distintas, são menos aceitos que os 

demais, nos quais era possível fazer uma superposição exata dos quatro 

pedaços.  

O mesmo comportamento foi observado por Lima, P. (2000) num 

experimento realizado com 35 professores de um curso de especialização em 

ensino de Matemática. Porém, para esse experimento, as divisões deveriam 

ser feitas pelos sujeitos envolvidos. As sugestões, apresentadas por esses 

professores, incidiram, predominantemente, sobre as partições da região 

retangular em figuras congruentes.  

Segundo Lima, P. (2000) a riqueza dessa atividade está em fornecer 

uma situação na qual a dissociação entre figura e área é bem evidenciada, pois 

em cada uma das soluções as subdivisões possuem a mesma área, apesar de 

serem figuras geometricamente dos mais variados tipos (p. 8). 
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Diante do exposto, na perspectiva de Douady & Perrin-Glorian (1989), 

as situações de ensino, que visem à construção dos conceitos relacionados às  

grandezas geométricas, devem assegurar a distinção e articulação entre os 

quadros apresentados, propiciando a passagem de um quadro a outro e 

considerando o tempo suficiente para que cada uma das concepções 

subjacentes aos quadros se torne significativa para os alunos, a fim de evitar o 

amálgama precoce entre elas, o que se constitui numa fonte de dificuldades 

ulteriores. 

Reconhecemos, pois, a complexidade do campo conceitual das 

grandezas geométricas e compartilhamos da idéia de Bellemain & Lima (2002) 

acerca da necessidade de uma análise aprofundada desse construto, como 

condição para melhor compreender as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, bem como para intervir de maneira pertinente, favorecendo o 

estabelecimento das articulações entre as múltiplas concepções possíveis dos 

conceitos relativos às grandezas (p. 23). 

Por fim, observamos que a integração, entre os três quadros propostos, 

acompanhou a evolução histórica do conceito de área, como podemos verificar 

nos comentários feitos na seção anterior desta dissertação. 

 

1.1.2.3 Sobre o conceito de área  

 

Douady & Perrin-Glorian (1989) relacionam área ao lugar ocupado por 

uma superfície no plano (p. 5). 

Matematicamente, área é definida como uma classe de equivalência de 

figuras planas de mesma área pertencentes a esse conjunto. Segundo Lima, P. 
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(2000), a partir dessa definição, é possível distinguir área de superfície e da 

medida da área. 

Assim, área distingue-se da superfície, pois superfícies 
distintas podem ter a mesma área. Distingue-se também da 
medida de área, pois se se tomam diferentes funções área (o 
que significa utilizar diferentes unidades de área), pode-se 
provar que duas superfícies de mesma área segundo uma 
unidade continuam a ter mesma área segundo a outra unidade, 
as classes de equivalência de superfícies ficando, assim 
invariantes. Noutros termos, se se muda a unidade não se 
alteram as áreas e sim as medidas de área, isto é, os 
diferentes valores numéricos das funções área (LIMA, P., 2000, 
p. 1-2). 

  
Segundo Douady & Perrin-Glorian (1989), muitas das dificuldades de 

aprendizagem relativas ao conceito de área justificam-se, ou são reforçadas, 

pelo amálgama entre a área e a figura ou entre a área e o número a ela 

associado pela atividade de mensuração. Em outras palavras,  

os alunos estariam no tratamento dos diferentes quadros, 
desenvolvendo uma “concepção forma” ligada ao quadro 
geométrico ou uma “concepção número” vinculada ao quadro 
numérico, ou as duas simultaneamente, mas sem estabelecer 
relações entre as mesmas (DOUADY & PERRIN-GLORIAN, 
1989, p. 7). 

 
Dessa maneira, as pesquisadoras acima referenciadas, preconizam 

que os problemas em torno do conceito de área invocam, essencialmente, as 

relações entre os quadros geométrico e numérico. 

Lima, P., (2000), referindo-se ao conceito de área, caracteriza esses 

quadros da seguinte maneira: 

No quadro geométrico consideram-se as superfícies planas (ou 
figuras planas) – triângulos, quadriláteros, círculos, figuras de 
contornos irregulares, etc. – que são modelos matemáticos de 
faces planas de objetos do mundo físico. São essas figuras que 
são comparadas com relação ao atributo área. O quadro 
numérico – 2,7, ½, • 2, etc. – é o dos números reais não 
negativos. Expressões compostas de um número e de uma 
unidade de medida – 2m2, 7cm2, ½ha, • 2cm2, 2m2, etc – 
representam as áreas (LIMA, P., 2000, p. 2-3). 
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Superfície 
 

Número 
 

Área 
 

Unidade de Área Relação de 
Equivalência 

Com base no quadro teórico proposto por Douady & Perrin-Glorian 

(1989), Bellemain (2000) aponta como situações-problema significativas para a 

construção do conceito de área: as situações de comparação (situam-se em 

torno do quadro das grandezas, permitindo decidir se duas superfícies 

pertencem, ou não, a mesma classe de equivalência), de medição (destaca o 

quadro numérico, conduzindo a passagem da grandeza ao número por meio da 

escolha de uma unidade) e de produção de superfícies (espera-se a produção 

de uma figura plana, mas disso não decorre uma restrição ao quadro 

geométrico, e, sim, a articulação entre os três quadros). 

As relações entre os quadros geométrico, numérico e das grandezas 

são modelizadas por essa autora da seguinte forma (BELLEMAIN, 2000, p. 6): 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Bellemain (2000), o diagrama acima evidencia alguns 

dos principais elementos de base para o estudo das situações propostas por 

ela para o tratamento didático do conceito de área, a saber: 

• As superfícies planas (objetos do quadro geométrico); 
• As áreas (objetos do quadro das grandezas); 
• As medidas de áreas – números reais positivos (objetos do 

quadro numérico); 
• A relação de equivalência “ter mesma área” (objeto que 

permite passar do quadro geométrico ao das grandezas); 
• A unidade de área (objeto que permite passar do quadro das 

grandezas ao das medidas) (BELLEMAIN, 2000, p. 7). 
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Nessa perspectiva, a classificação e análise das situações que dão 

sentido ao conceito de área revelam a necessidade de ser esse conceito 

abordado a partir de múltiplas situações, o que implica dizer que, em cada uma 

dessas situações, intervêm propriedades e aspectos distintos do referido 

conceito. 

Considerando que, atualmente, o ensino das grandezas e medidas é 

marcado pela ênfase no estudo das fórmulas, bem como na transformação de 

unidades do sistema métrico decimal, que são pouco significativas para os 

alunos, pesquisas dessa natureza permitem a elaboração de situações 

didáticas que propiciam a superação de dificuldades que os alunos apresentam 

em relação ao domínio do presente campo conceitual, além de contribuírem 

para uma melhor formação dos professores da educação básica. 

 

1.1.3 Epistemolog ia e didática do número racional 

 

1.1.3.1 Alguns elementos da construção histórica do conceito de fração 

 

Ao iniciamos uma reflexão sobre o conceito de número racional 

podemos concordar com Freudenthal (1983): Frações são a fonte 

fenomenológica do número racional, uma fonte que nunca se esgota. Por isso, 

devemos iniciar com um rápido olhar na história do conceito de fração. 

De acordo com Zarzar (1998a), essa abordagem contribui  

para compreender a necessidade do surgimento de um novo 
campo numérico, como também para discutir a interpretação 
que alguns autores deram a esse campo numérico e avaliar 
como essa interpretação se expressa na abordagem utilizada 
na sala de aula (ZARZAR, 1998a, p. 8). 
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Segundo Lima, J. (1986), a origem do número fracionário parece estar 

relacionada à necessidade de expressar numericamente a medição das terras 

às margens dos rios, terras estas que, como já vimos anteriormente, eram de 

grande importância para os povos das antigas civilizações. 

É presumível que os medidores tenham percebido que o instrumento 

numérico conhecido na época – números inteiros – era insuficiente para 

expressar, com fidelidade, as medidas das propriedades, pois, comumente, ao 

aplicar a unidade padrão na grandeza a ser medida, sobravam partes inferiores 

à unidade considerada. Dessa forma,  

As exigências de medição impuseram a criação de [novos] 
padrões de medidas ou unidades (...) Para obter uma maior 
aproximação da medida real da grandeza (comprimento, área 
etc.) foi forçoso subdividir a unidade num certo número de 
partes iguais. Têm-se aí, frações da unidade. Era preciso criar 
um novo instrumento numérico que pudesse exprimir sempre a 
medida da grandeza por um número. Para superar a 
impossibilidade dos números inteiros ante a medida, cria-se um 
novo instrumento numérico: os números fracionários. Agora é 
possível medir sempre a grandeza, tomando a unidade e as 
frações dessa unidade (LIMA, J., 1986, p. 82). 
 

Sobre a relação entre a medição e as noções de número, Barbosa 

(2002) comenta: pode-se mesmo creditar às necessidades da medição de 

grandezas, muitas das ampliações da noção de número que ocorreram no 

desenvolvimento do saber científico (p. 39). 

Boyer (1974) afirma, com base no que se observa no Papiro de Ahmes, 

que os egípcios demonstravam uma ampla percepção de regras gerais e 

métodos para o trabalho com frações. Embora tenham explorado basicamente 

as frações de numerador igual a 1 (denominadas “frações unitárias”) e a fração 

2/3, realizavam operações de adição, multiplicação e divisão, utilizando o 

processo de duplicação, na resolução de problemas tanto aritméticos quanto 

algébricos. 
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Sabe-se também, a partir de algumas inscrições hieroglíficas, que os 

egípcios atribuíam uma notação especial para as frações unitárias. O recíproco 

de qualquer inteiro era indicado simplesmente colocando sobre a notação para 

o inteiro um sinal oval alongado. A fração 1/8 aparecia então como  ,1/20 

como  (BOYER, 1974, p. 10). 

Com relação aos babilônios, em virtude de seu sistema de numeração 

posicional de base sessenta, eles trabalhavam com frações sexagesimais, ou 

seja, frações cujo denominador é igual a uma potência de sessenta, atribuindo-

lhes uma notação racional, de modo que sua representação assemelhava-se 

com a forma como exprimimos, atualmente, as frações de horas em minutos e 

segundos. 

Os hindus, por sua vez, foram os que apresentaram a notação 

fracionária mais próxima da que hoje conhecemos, organizando o numerador 

sobre o denominador, devido à sua numeração decimal de posição. Esta 

notação foi depois adotada e aperfeiçoada pelos árabes, que inventaram a 

famosa barra horizontal (IFRAH, 1989, p. 327). 

Zarzar (1998a) relata que, por alguns séculos, os números fracionários 

ficaram associados à medida de quantidades mensuráveis. Na verdade, eles 

só adquiriram o status de número abstrato, com entidade independente, a partir 

do século XII, quando o seu estudo foi incorporado nos manuais de aritmética, 

nos quais eram considerados “números com sobras”. 
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1.1.3.2 Número racional e fração 

 

Com base nos comentários precedentes, fica evidenciada a estreita 

relação do conceito de fração com o processo de medição de grandezas. A 

fração aparece, assim, como resultado da comparação de grandezas, no caso 

em que não há uma relação inteira entre a grandeza que se quer medir e a 

unidade escolhida, que deve então ser fracionada em subunidades. 

Segundo Houaiss (2001), o termo fração é derivado do latim fractio, 

que vem, por sua vez, de frangere, verbo que significa ‘quebrar, partir’. 

Zarzar (1998b) reforça a associação do conceito de fração à palavra 

‘quebrar’, afirmando que, no início, ‘fração’ significava simplesmente ‘uma parte 

quebrada do inteiro’. A esse respeito, podemos observar que a ligação, ora 

apontada, esteve presente em manuais didáticos usados em nosso país até 

meados do século passado. No seu Tratado Elementar de Arithmética, 

Serrasqueiro (1921) define: Quebrado ou fração é a quantidade que só consta 

de partes da unidade. 

O conhecimento matemático evoluiu da fração ao denominado ‘número 

racional positivo’ e, de forma mais abrangente, ao ‘número racional’. 

Na formulação matemática atual, os números racionais são os 

elementos de uma estrutura algébrica denominada corpo, formada por classes 

de equivalência de pares ordenados de números inteiros, (a,b), usualmente 

representados pelo símbolo a/b, com a restrição de b ser não-nulo. A igualdade 

ad = bc é a que define a equivalência a/b~c/d de dois pares arbitrários. Cada 

um desses pares, a/b, é denominado “fração”. O símbolo matemático mais 

comum para o conjunto dos números racionais é Q. O corpo Q, caracterizado 
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como o corpo quociente do anel dos inteiros, é um conjunto infinito, dotado de 

uma operação de adição que o constitui como um grupo comutativo. Excluindo 

o elemento nulo, Q é, também, um grupo comutativo relativamente a uma 

operação de multiplicação. Tais operações são definidas pelas regras usuais 

de adição e multiplicação de frações. Além disso, Q é munido de uma relação 

de ordem. No corpo Q, são sempre possíveis a soma, a subtração, a 

multiplicação e a divisão de dois de seus elementos (excetuando-se a divisão 

por zero). 

A título de exemplo, as igualdades 

...
15
10

6
4

3
2 ===  

mostram-nos que as frações 2/3, 4/6, 10/15,... definem um único número 

racional. Dizemos, também, que 2/3, 4/6, 10/15 são ‘frações equivalentes’. 

Dessa forma, Q é um conjunto infinito, formado por classes de frações 

equivalentes, munido de duas operações e de uma relação de ordem, que 

respeitam condições que o definem como um corpo ordenado. No que se 

segue, por simplicidade, vamos nos referir a Q como ‘o conjunto dos números 

racionais’. 

Como é comum com os conceitos no âmbito da Matemática, 

caracterizados pelo seu caráter abstrato e geral, o conceito de número racional 

surge como suporte para modelos de muitos fenômenos do mundo que nos 

cerca. Já vimos que as frações estão intimamente ligadas a medidas de 

grandezas. No entanto, particularmente preocupados com o processo de 

ensino-aprendizagem do conceito de número racional, inúmeros pesquisadores 

têm procurado investigar outros fenômenos associados ao conceito de número 

racional. 
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Kieren (1976) foi um dos primeiros a apontar a multiplicidade de pontos 

de vista a ser adotada para uma completa apreensão do conceito de número 

racional e, segundo Behr et al (1992), alguns estudos foram realizados nos 

anos subseqüentes sobre esse tema: Behr et al (1983), Nesher (1985), 

Ohlsson (1987), Kieren (1988). Ainda segundo Behr et al (1992): 

Tudo indica, então, que os cinco subconstrutos do construto6 
número racional – parte/todo , quo ciente, razão, operador e 
medida – que, de alguma maneira, resistiram ao teste do 
tempo, são suficientes para esclarecer o significado do número 
racional (BEHR et al., 1992, p. 298). 
 

No citado trabalho, Behr et al (1992) recorrem à “matemática das 

quantidades” para analisar os cinco subconstrutos7 mencionados, o que 

fornece uma base unificadora desses construtos e permite-nos, além disso, 

estabelecer conexões com a abordagem das grandezas e medidas, em 

especial, das grandezas geométricas, que é um dos focos desta dissertação. 

A “matemática das quantidades” será brevemente descrita no que se 

segue, indicando-se, para um estudo mais detalhado, Bellemain & Lima, (2002, 

p. 101 e seguintes). 

Suponhamos que G seja um conjunto de objetos matemáticos8, (por 

exemplo, segmentos de curvas, figuras planas, coleções discretas de objetos) 

                                                
6 O conceito de “construto” aparece no trabalho de Kieren (1976) no sentido que lhe atribui o 
filósofo Henry Margenau, que vê a conceptualização como uma relação entre, de um lado, 
perceptos ou preensões do mundo e, do outro, objetos mentais – os construtos. A gênese dos 
construtos envolve, nesse ponto de vista, ações de criação mental e ações físicas. 
7 Convém, também, lembrar que os subconstrutos referidos acima têm, muitas vezes, sido 
mencionados, na literatura de Educação Matemática, como significados ou como 
interpretações dos números racionais. 
8 Podemos conceber, neste ponto, uma distinção e, simultaneamente, uma estreita articulação, 
entre os ob jetos do mundo físico e os ob jetos matemáticos. Os primeiros, perceptíveis 
pelos sentidos, observados pelos variados instrumentos produzidos nas culturas humanas. Os 
segundos, entes de razão, construídos por raciocínios lógicos, inter-relacionados apenas por 
vínculos não-materiais. Estes últimos objetos têm sido criados em grande parte como modelos 
abstratos do mundo físico. Uma classe especial de objetos do mundo físico, os desenho s, 
ganham importância com representação semiótica tanto de objetos matemáticos como de 
outros objetos físicos. Freqüentemente empregam-se situações envolvendo os objetos do 
mundo físico, desenhos em particular, como uma primeira etapa no processo de ensino-
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e que possamos definir em G uma relação de equivalência, que permite 

identificar elementos de G segundo certas características (por exemplo, 

igualdade de comprimentos de segmentos, igualdade de área de figuras, 

mesmo número de objetos de coleções). Supõe-se a existência de uma 

operação de adição de dois objetos de G e de uma relação de ordem entre 

objetos de G, que se transportam para uma adição e uma ordem no conjunto 

G, das classes de equivalência de G, desde que seja admitida a existência de 

um número infinito de objetos em cada classe de equivalência. Com isso, é 

possível definir um operador n-vezes, que possui um inverso o operador n-

ésima parte, desde que se suponha a infinita divisibilidade dos objetos do 

domínio de quantidades. Resulta, então, que podemos definir um operador 

fracionário m/n, (ou operador racional m/n) que atuando sobre um elemento x 

pertencente a G, produz o elemento (m/n)x. Uma hipótese adicional de 

comensurabilidade, garante que dado um elemento u de G (uma unidade) e 

tomado um elemento arbitrário x de G, existe um número racional (fração) m/n 

tal que x = (m/n)u. O número m/n é a medida de x na unidade u. 

Poder-se-á denominar o conjunto G de um domínio de quantidades 
da grandeza G. Os elementos x, y, z, ... de G são quantidades da 
grandeza G, ou, nos casos em que a grandeza G é subentendida, 
simplesmente quantidades. Usa-se também chamar x, y, z, ... de G 
de valores da grandeza G, ou apenas, grandezas. Quando, no 
discurso se está lidando com mais de uma grandeza, a expressão 
“domínio de quantidades da grandeza G” é, em geral, simplificada 
para “ grandeza G” , ou mesmo, “G”. É o que ocorre, por exemplo, na 
análise dimensional. Na interpretação relativa a comprimento de 
intervalos, as expressões correspondentes às relacionadas acima 
seriam: “domínio de quantidades da grandeza comprimento”, 
“quantidades da grandeza comprimento”, “quantidades”, “valores da 
grandeza comprimento”, “comprimentos” , “grandeza comprimento”, 
“comprimento”. (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p.103) 

 

                                                                                                                                          
aprendizagem dos conceitos matemáticos. Por isso, seria necessário ampliar as considerações 
teóricas sobre domínio de quantidades para incluir objetos do mundo físico, mas isso é evitado 
aqui, para simplificar a discussão, embora nos exemplos recorramos a situações em que tal 
extensão é admitida (“um terço do bolo”, “metade da folha de papel”, ....).  
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A “matemática das quantidades” não se restringe, no entanto, à 

consideração de domínios de quantidades isolados, constituídos das chamadas 

“grandezas (quantidades) homogêneas”. É possível construirmos uma estrutura 

mais complexa e abrangente, formada por domínios de quantidades, em que 

se atribui significado matemático ao produto e ao quociente de quantidades de 

diferentes domínios. Noutros termos, em que possamos multiplicar e dividir 

“grandezas (quantidades) heterogêneas”. Essa estrutura, permite, em 

particular, que possamos tratar o subconstruto ‘razão’, que envolve situações 

de comparação entre quantidades homogêneas e heterogêneas. 

Freudenthal (1983), ao aplicar a denominada “fenomenologia didática”9 

para analisar o conceito de fração, também, recorre à “matemática das 

quantidades” e aponta uma gama variada de situações em que as frações se 

fazem presentes, entre as quais, destacamos as que se seguem, pela conexão 

com o tema central do presente trabalho: 

a) operador fracionário, que atua sobre 

i) objetos, segundo certas características desses objetos 

(comprimento de segmentos, área de figuras planas, 

massa de objetos,...) 

• “metade do segmento”, “quatro terços da 

figura”, “um quarto da turma” 

ii) quantidades (grandezas) discretas ou contínuas  

                                                
9 “Nossas estruturas, idéias e conceitos matemáticos foram inventados como instrumentos para 
organizar os fenômenos do mundo físico, social e mental. Fenomenologia de uma estrutura, 
idéia ou conceito matemático significa uma descrição dessas entidades em relação com os 
fenômenos para os quais foram criadas e têm sido desenvolvidas ao longo do processo de 
formação do conhecimento humano. Quando essa descrição leva em conta o processo de 
aprendizagem das novas gerações, ela constitui-se em uma fenomenologia didática, uma 
maneira de mostrar ao professor os locais em que o aprendiz pode se inserir no processo de 
formação do conhecimento humano.” (FREUDENTHAL,1983, p. ix) 
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• “três quintos do comprimento da barra”, 

“metade do peso”, “um terço do número de 

alunos”,... 

b)  comparação entre  

i) objetos, segundo certas características desses objetos  

• “figura A é metade da figura B”, “na turma 

há um terço de rapazes”, ... 

iii) quantidades (grandezas) discretas ou contínuas  

• “o comprimento da barra A é cinco terços 

do da barra B”, “o volume da figura A é 

metade do volume da figura B”... 

Na mesma obra, Freudenthal (1983) afirma que, entre as situações 

acima referidas, as “mais concretas” são aquelas em que se considera um todo 

dividido em partes, ou seja, aquelas em que, no operador fracionário ou na 

comparação, a fração correspondente tem o numerador menor do que o 

denominador.  

O citado pesquisador chama a atenção, no entanto, para o fato de que 

as situações do tipo parte/todo, a despeito de sua importância, não 

representam, de nenhuma maneira, a multiplicidade de aspectos relacionados 

ao conceito de fração. Destaca, igualmente, a importância, para o processo de 

aquisição do conceito de número racional, da passagem da etapa em que o 

operador ou a comparação envolve os objetos para a etapa em que tais ações 

relacionam-se com as grandezas associadas aos objetos. Por fim, cabe 

mencionar, que Freudenthal (1983) enfatiza o emprego da grandeza 

comprimento na construção do conceito de fração. 
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Apontando em direção análoga, Kieren (1976) sugere que as múltiplas 

interpretações do número racional sejam propostas por meio de experiências 

variadas, de modo a propiciar a compreensão do conceito de fração de forma 

interligada e polimórfica. O autor ainda elucida que os subconstrutos ora 

explicitados são interdependentes, apesar de permitirem, cada um deles, 

interpretações para os racionais sob perspectivas distintas. No entanto, cada 

uma dessas interpretações envolve estruturas cognitivas particulares e 

habilidades específicas que poderão ser desenvolvidas a partir de experiências 

envolvendo as situações do tipo parte/todo, quociente, razão, operador e 

medida. 

Outras pesquisas sobre o conceito de fração têm mostrado que o 

conceito de fração passou a ter um significado bastante restrito. Aqui, fração é 

vista como uma partição, como a representação da conjugação de duas ações: 

dividir/tomar (ou dividir/comer ou dividir/pintar). A fração ¾ , por exemplo, 

representa dividir um todo em quatro partes iguais e tomar três (ZARZAR, 

1998b, p. 71-72). 

Nas pesquisas acima referidas, que concorrem para uma melhor 

compreensão do conceito de fração, também são mencionadas as falhas com 

que esse conceito vem sendo abordado em sala de aula, especialmente, pela 

limitada multiplicidade de enfoques observada. 
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1.2 COGNIÇÃO E DIDÁTICA 

 

1.2.1 Aspectos cognitivos na aprendizagem matemática 

 

1.2.1.1 Contribuições da psicolog ia cognitiva relativas ao ensino de fração 

 

Os estudos realizados na área de psicologia cognitiva têm apresentado 

contribuições importantes para a Didática da Matemática, pois oferecem – 

entre outros aspectos – subsídios para o entendimento dos processos 

cognitivos que envolvem a aprendizagem de conceitos matemáticos 

específicos, bem como para a compreensão dos obstáculos apresentados 

pelas crianças no processo de apreensão desses conceitos. 

Reconhecendo a importância desse aspecto para o êxito da prática 

educacional, Lima, J. (1986) ressalta, referindo-se a prática pedagógica de 

muitos educadores, que o desenvolvimento cognitivo da criança não é 

analisado como base para a escolha do nível de abordagem de um conceito e 

das estratégias adequadas à fase de desenvolvimento do conceito em que se 

encontra a criança (p. 94).  

Sendo assim, esta parte do nosso trabalho tem como objetivo abordar 

alguns apontamentos de estudiosos do campo da psicologia, acerca das 

estruturas cognitivas adequadas para a construção do conceito de fração e sua 

relação com a conservação de quantidade. 

Piaget e Szeminska (1981) afirmam que 

Do ponto de vista psicológico, a necessidade de conservação, 
constitui, pois, uma espécie de a priori funcional do 
pensamento, ou seja, a medida que seu desenvolvimento ou 
sua interação histórica se estabelece entre os fatores internos 
de seu amadurecimento e as condições externas de 
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experiência, essa necessidade se impõe necessariamente 
(PIAGET & SZEMINSKA, 1981, p. 24). 
 

De acordo com Lima, J. (1986), um dos requisitos básicos para que a 

criança construa a noção de fração é a conservação de quantidade10.  

O conceito de fração exige que alguma coisa seja tomada 
como unidade, ou seja, pressupõe a existência de uma 
totalidade divisível. Esta unidade deverá ser dividida em um 
número determinado de partes iguais, de modo que esgote 
completamente o todo considerado. É fundamental que a 
divisão em partes iguais de algo tomado como unidade seja 
percebida pela criança como não alterando a totalidade. Esta 
conservação de quantidade é elemento básico para a 
compreensão do conceito de fração (LIMA, J., 1986, p. 85). 

 
No que diz respeito a essa conservação, o autor acrescenta que ela 

deve ser relacionada à grandeza que está sendo trabalhada, no caso do estudo 

de frações, com freqüência, a grandeza área. 

A criança não tendo adquirido a conservação de área, por 
exemplo, levanta-se um problema: uma das condições 
essenciais do conceito de fração não está sendo observada, 
qual seja, a soma das frações constituídas de um todo tem que 
ser percebida pela criança como igual a este todo (LIMA, J., 
1986, p. 83). 
 

Em seu estudo, que teve como base teórica as contribuições 

piagetianas, Lima, J. (1986) evidencia que um dos aspectos importantes a ser 

considerado numa situação didática é a organização do desenvolvimento 

cognitivo das crianças em relação aos estágios propostos por Piaget, os quais 

se diferenciam uns dos outros pela aparição de estruturas cognitivas originais. 

Dessa forma, sendo o conjunto de princípios de conservação uma 

aquisição do estágio das operações concretas, o conceito de fração é uma 

aquisição desse estágio. 

                                                
10 A conservação de quantidade é aqui considerada como a compreensão de que a quantidade 
(contínua ou discreta) permanece invariável, enquanto outros aspectos (forma, posição, etc.) se 
modificam. (LIMA, J., 1986, p. 82).   
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Preocupado com esse aspecto, o autor observou alguns programas de 

Matemática das séries iniciais do ensino fundamental e concluiu que, no que se 

relaciona ao estudo de frações, um percentual grande de crianças não 

conservativas e em nível intermediário em conservação de área já estudam 

frações (LIMA, J., 1986, p. 82). 

Para Lima J. (1986), as dificuldades relacionadas à compreensão da 

noção de fração podem estar ligadas a sua relação com o conceito de área, em 

virtude da falta de familiaridade da criança com esse conceito. O que, por sua 

vez, não acontece com o trabalho de frações a partir da exploração de 

quantidades discretas, pois as crianças têm contato com conjuntos ou 

coleções, desde cedo, desenvolvendo, assim, mais rápido a conservação de 

quantidade discreta. 

O contexto da coleção já é familiar ao aluno pelo fato de lidar 
logo cedo com conjuntos e coleções. A criança que domina a 
contagem, a correspondência etc. pode utilizá-las como 
estratégias no estudo de fração de coleção. O fato de a criança 
possuir, com certa segurança, os elementos referidos, facilita 
muito o trabalho com fração em quantidade discreta (...) Em 
área, os aspectos perceptuais interferem muito 
freqüentemente, além de pouca familiaridade da criança com 
área de figuras geométricas. Isto significa que às dificuldades 
próprias do conceito de fração somam-se as referentes ao 
conteúdo no qual está sendo trabalhado o conceito (LIMA, J.,  
1986, p. 90).  

 
Por esse motivo, o autor acredita que, se se pretende desenvolver um 

trabalho, respeitando as possibilidades cognitivas que a criança apresenta, 

deve-se levar em consideração que tipo de conservação de quantidade 

(contínua ou discreta)11 ela  já atingiu, o que pode ser verificado através de 

testes de sondagem.  

                                                
11 Uma quantidade é dita contínua quando é divisível em partes sempre divisíveis e que, 
portanto, não pode resultar de elementos indivisíveis. Consta de partes que não estão 
separadas (individualizadas) umas das outras, como o comprimento de um fio, a área de uma 
superfície, o volume de um sólido, a capacidade de um recipiente, etc (Lima, J., 1986, p. 82). 
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Na verdade, segundo Lima,  J. (1986), ao iniciar o estudo de frações, o 

professor se depara com um dilema: 

Aguardar que a criança atinja a conservação de área e, então 
iniciar o estudo de fração a partir de área de figuras 
geométricas; ou, iniciar o estudo de frações a partir de 
coleções, dado que a criança atinge a conservação de 
quantidade discreta mais cedo do que a conservação de 
quantidade contínua (área, comprimento etc.) (LIMA, J., 1986, 
p. 94). 
 

Investigando a evolução do conceito de frações em crianças, o autor 

identificou a existência de níveis de desenvolvimento nessa conceituação, tanto 

a partir de contextos contínuos, quanto a partir de contextos discretos, 

ressaltando, de antemão, que as habilidades envolvidas no estudo de fração, 

envolvendo quantidade discreta, estavam um estágio na frente das habilidades 

envolvidas no conceito de fração com quantidade contínua (área) (ibidem, p. 

94). 

Quanto ao desempenho dos alunos em relação às atividades que 

envolviam quantidade contínua, observou-se que, num primeiro nível,  

a impressão perceptiva é amplamente utilizada nas 
comparações de áreas de figuras geométricas. A contagem do 
número de figuras geométricas sem se levar em consideração 
o tamanho das áreas é um recurso constantemente usado 
pelos sujeitos desse nível para assegurar a igualdade de 
pedaços entre as pessoas (LIMA, J., 1981, p. 96). 
 

Em relação ao segundo nível,  

os sujeitos ficam numa situação conflitante entre a impressão 
perceptiva e a contagem. Apresentam uma incipiente 
articulação entre o número de partes e o tamanho da área 
dessas partes. Às vezes, usam compensação e transposição 
imaginária de partes da figura e não multiplicam relações. 
Predomina, ainda, o aspecto perceptual sobre o lógico (LIMA, 
J., 1981, p. 97). 
 

                                                                                                                                          
Uma quantidade é dita discreta quando possui uma identidade definida (ou individualizada), 
constituindo uma entidade separada, isto é, consta de unidades separadas umas das outras, 
como as árvores de um parque, as pessoas de uma festa, os grãos de uma espiga, as tampas 
de garrafa de uma coleção, etc (LIMA, J., 1986, p. 90). 
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No terceiro nível, apesar de se observar avanços consideráveis, ainda 

há uma oscilação entre o aspecto perceptual e o aspecto lógico. Como 

descreve Lima, J. (1981), nesse nível,  

não há mais contagem das partes sem o sujeito considerar, 
simultaneamente, a magnitude da área dessas partes. A 
utilização de transposições e de compensações perceptivas de 
partes é consistente, e só alguns sujeitos realizam 
multiplicação de relação (LIMA, J., 1981, p. 97). 
 

Assim, é somente num quarto nível de desenvolvimento que se 

caracteriza o predomínio do aspecto lógico nas atividades com quantidades 

contínuas. 

Os resultados obtidos na pesquisa de Lima, J. (1981) confirmam as 

conclusões apontadas por Piaget e Szeminska (1981) de que a aquisição da 

noção de conservação de quantidades discretas precede a aquisição da noção 

de conservação de quantidades contínuas, o que implica a existência de uma 

decalagem12 horizontal no estudo de fração envolvendo essas duas 

quantidades. Ou seja, as crianças sentem dificuldade em aplicar em materiais 

contínuos o raciocínio que se tinha mostrado adequado para problemas onde o 

material era constituído por elementos discretos (CARAÚBAS, 1984, p. 11). 

Na opinião de Lima, J. (1981), essa decalagem parece dever-se às 

condições que resultam da natureza do conteúdo em que o conceito de fração 

é trabalhado. Nesse sentido, sendo as características do discreto permissivas 

ao recurso à contagem, a correspondência entre elementos de conjuntos, a 

quantificação mais fácil do todo e das partes e a utilização das operações 

aritméticas com números naturais; evidencia-se que os aspectos em jogo no 

                                                
12 As decalagens caracterizam a repetição ou a reprodução do mesmo processo formador em 
diferentes idades. Piaget distingue dois tipos de decalagem: a horizontal e a vertical. Ocorre a 
decalagem horizontal quando uma operação própria de um estágio é adquirida para um tipo de 
material em um dado momento, mas não é generalizável para outros materiais de imediato 
senão depois de algum tempo (CARAÚBAS, 1984, p. 8-9). 
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trabalho com as quantidades discretas facilitam a partição dos conjuntos, 

permitindo aos alunos um controle razoável sobre as tarefas de fração nesse 

contexto (LIMA, J., 1981, p. 97).  

Por esse motivo, o autor sugere que 

o conceito de fração seja iniciado de maneira bem intuitiva e a 
partir de um conteúdo (discreto) já do domínio da criança 
(coleção ou conjuntos expressos por um nome coletivo) e só 
depois, de modo progressivo, vá-se aprofundando o conceito a 
partir de um conteúdo contínuo, quando se atingiria o nível 
operatório do conceito (LIMA, J., 1981, p. 102-103).  

      
Assumindo essa postura, o autor, por outro lado, se contrapõe a 

suposição de Piaget e Szeminska (1948) a propósito das dificuldades 

referentes à iniciação do conceito de fração, a partir do trabalho em quantidade 

discreta. Como destaca Lima, J. (1981), 

A hipótese de Piaget de que a iniciação ao estudo de fração 
em quantidade contínua (área) apresenta menos dificuldade 
para as crianças do que em quantidade discreta não encontra 
suporte empírico neste trabalho. Para isto, basta observar a 
ordem de aquisição das tarefas, uma vez que a tarefa de 
fração em quantidade discreta precede a de quantidade 
contínua (área) (LIMA, J., 1981, p. 100). 

 
Além disso, esse pesquisador acrescenta que: 

...pela natureza de seu conteúdo, a quantidade discreta, além 
de facilitar o aparecimento de algumas operações do 
pensamento operacional concreto mais cedo do que no 
contínuo, fomenta o desenvolvimento do conhecimento 
numérico, que estimula e aperfeiçoa a habilidade de resolver 
situações que envolvem contagem e operações aritméticas 
básicas (LIMA, J., 1981, p. 100).  
 

Portanto, Lima, J. (1981) conclui que as considerações levantadas por 

sua pesquisa sugerem, com certa força, a idéia de utilizar o contexto discreto 

na inicialização do estudo de fração, apontando como razões as seguintes 

condições: 

1. ser aí satisfeita a condição básica de conservação do todo, 
antes de qualquer conteúdo de quantidade contínua; 
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2. ser mais natural a partição de uma coleção-unidade 
(composta de unidades descontínuas) em n subcoleções-
unidade iguais, do que a divisão de uma unidade contínua, 
tomada de um conteúdo de quantidade contínua qualquer 
(LIMA, J., 1981, p. 7). 

 
Analogamente, Wittmann (1953), citado por Lima, J. (1981), acredita 

que as principais noções de números fracionários devem basear-se sobre os 

conjuntos ou coleções, referindo-se a necessidade de que o ensino se apóie 

sobre aquilo que a criança já sabe, evitando assim que as novas operações 

venham carregadas também de novas informações. 

As dificuldades observadas em questões que envolvem o 

fracionamento de quantidades contínuas ainda foram observadas na pesquisa 

desenvolvida por Zarzar (1998a). As constatações da autora revelam: 

A maioria das crianças apresentava dificuldades para lidar com 
essa idéia, principalmente se a figura ou desenho apresentado 
era pouco familiar (não-canônico). Muitas das crianças 
relacionavam as idéias de partição apenas à quantidade de 
partes iguais e não alertavam para a dimensão da figura (...) 
Apenas 15% das crianças compreendiam essas relações, o 
que mostra que apesar da grande ênfase que a escola 
deposita na idéia de fracionamento em quantidades contínuas 
envolvendo área para compreender fração, muitas das crianças 
nem mesmo compreendem as relações parte-parte e parte-
todo (ZARZAR, 1998a, p. 77). 

 
De acordo com Piaget, Inhelder e Szeminska (1960) apud Lima, J. 

(1981), a relação da parte com o inteiro (relação lógica e intensiva), que 

assegura a compreensão de que a parte está sempre contida no todo e que 

juntas o compõem; e a relação parte-a-parte (relação extensiva ou métrica), 

que garante que o todo deve ser exaustivamente dividido em partes 

equivalentes, são duas relações fundamentais das quais dependem a 

conceitualização de fração. 

Essas relações estão implícitas nas sete condições indicadas por 

esses autores para a compreensão da noção de fração, quais sejam: 
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1. A fração implica a existência de uma totalidade divisível. 
2. A noção de fração representa um número determinado de 

partes. 
3. A subdivisão de um todo é exaustiva, ou seja, não deixa 

resto. 
4. O fracionamento de um todo (contínuo) em frações supõe 

uma relação entre o número dessas frações e o número de 
cortes a fazer. 

5. O conceito de fração implica igualização das partes. 
6. Uma partição operatória determinando frações supõe que 

cada fração, constituindo uma parte do todo, constitua, por 
sua vez, um todo susceptível de novas divisões. 

7. A soma das frações construídas é igual ao todo inicial (LIMA, 
J., 1981, p. 91). 

 
Nesse sentido, Zarzar (1998a) acredita que a abordagem piagetiana 

não é suficiente para argumentar sobre o processo de aquisição da noção de 

fração, sugerindo recorrer-se a outras formas de entendimento, que englobem 

não apenas os aspectos relacionados ao campo das estruturas cognitivas, mas 

também à especificidade do conceito em questão. 

Para essa autora, ao considerar a amplitude do campo conceitual dos 

números racionais, percebendo o conceito de fração a partir do envolvimento 

de vários subconstrutos, a abordagem de Vergnaud (1982) mostra-se bastante 

oportuna.  

Vergnaud (1982) apud Zarzar (1998a), considera a assimilação de 

fração como pertencente ao campo das estruturas multiplicativas, um campo 

que leva a um entendimento mais amplo e complexo desse conceito, já que 

comporta relações de divisão, multiplicação, isomorfismo de medidas, noção de 

operador, razão, proporção, entre outras idéias que o envolvem. Como afirma 

Zarzar (1998a), 

Segundo Vergnaud (1982), as estruturas multiplicativas são 
importantes como sistemas de campos conceituais que 
propiciam um entendimento das filiações e saltos qualitativos 
na aquisição do conhecimento dos estudantes, além de 
possibilitar a detecção de obstáculos epistemológicos na 
aquisição do conhecimento, assim como criar mecanismos 
para tentar superá-los (ZARZAR, 1998a, p. 17). 
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Desse modo, Vergnaud (1982), citado por Zarzar (1998a), defende 

que: 

...as concepções que os alunos têm do conceito de fração só 
podem mudar se eles são expostos a estabelecer relações 
entre as diversas idéias que envolvem esse conceito, pois só 
assim poderão vivenciar situações conflitivas, a partir das quais 
possam encontrar soluções (ZARZAR, 1998a, p. 26). 

 
A posição desse teórico é, pois, uma consideração concernente à 

teoria dos campos conceituais. Com base nessa teoria, uma situação para ser 

compreendida necessita do concurso de vários conceitos e cada conceito, 

isoladamente, pode ser mobilizado para a compreensão de mais de uma 

situação (VERGNAUD, 1990).  

As especificidades e os princípios dessa abordagem são detalhados na 

seqüência do nosso trabalho.  

 

1.2.1.2 Contribuições da teoria dos campos conceituais 

 

A formação de conceitos matemáticos é uma questão de interesse 

especial para a Didática da Matemática. De acordo com Pais (2001), um de 

seus objetivos é justamente estudar condições que possam favorecer a 

compreensão das características essenciais dos conceitos pelos alunos (p. 51).  

A teoria dos campos conceituais, de autoria de Gérard Vergnaud, 

embora seja considerada pelo próprio autor como cognitivista por fornecer uma 

estrutura à aprendizagem, oferece contribuições importantes para uma 

abordagem didática dos conceitos. Como ressalta Maia (2000a), 

Embora o autor situe sua perspectiva entre as teorias 
psicológicas de desenvolvimento do conhecimento, algumas 
das variáveis, que compõem a textura do modelo, podem ser 
identificadas como fios de alinhamento de uma organização, 
propriamente didática (MAIA, 1999, p. 1). 
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Para Vergnaud (1999), a teoria dos campos conceituais tem por 

objetivo 

propiciar uma estrutura às pesquisas sobre atividades 
cognitivas complexas, em especial com referência às 
aprendizagens científicas e técnicas. Trata-se de uma teoria 
psicológica do conceito, ou melhor, da conceitualização do real, 
que permite situar e estudar as filiações e rupturas entre 
conhecimentos, do ponto de vista de seu conteúdo conceitual 
(VERGNAUD, 1999, p. 1). 

 
No entendimento de Pais (2001), uma das propostas dessa teoria é: 

repensar as condições da aprendizagem conceitual, de forma 
que essa se torne mais acessível à compreensão do aluno, 
constituindo-se, portanto, numa teoria que fornece uma 
referência compatível com a complexidade do fenômeno da 
aprendizagem (PAIS, 2001, p. 51). 
 

Dessa forma, apesar de a teoria dos campos conceituais não ter sido 

criada para ser aplicada especificamente no campo da Matemática13, vem 

sendo considerada como um dos pilares da corrente francesa da Didática da 

Matemática. 

Outra característica atribuída a essa teoria diz respeito ao seu caráter 

pragmático. Isso porque, na opinião de Vergnaud (1999), 

Um conceito não pode ser reduzido à sua definição, 
principalmente se nos interessamos por sua aprendizagem e 
seu ensino. É através das situações e dos problemas a 
resolver que um conceito adquire sentido para a criança (...) 
Falar em elaboração pragmática não significa abstrair a 
natureza dos problemas para os quais um conceito novo 
oferece resposta – tais problemas tanto podem ser teóricos, 
como práticos (VERGNAUD, 1999, p. 1).  

 
Contudo, Pais (2001) observa que: 

...não há nenhum demérito recorrer a essa visão [pragmática] 
para justificar o sentido inicial dos conceitos, pois, no plano 
histórico das ciências, a criação de conceitos também tem sua 
âncora na utilidade de um quadro teórico (PAIS, 2001, p. 57). 
 

                                                
13 Nada obstante, inicialmente, ela tenha sido elaborada para explicar o processo de 
conceitualização progressiva das estruturas aditivas, das estruturas multiplicativas, das 
relações número-espaço e da álgebra (VERGNAUD, 1999, p. 1). 
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Além disso, complementa o autor, é ilusório pensar que, no plano 

didático, para o aluno, os conceitos matemáticos tem inicialmente o significado 

abstrato, geral e universal que lhe remete ao saber científico. Portanto, conclui, 

a tarefa didática é partir do conhecimento do aluno e favorecer as condições de 

acesso ao saber escolar e científico (PAIS, 2001, p. 57). 

Em síntese, segundo Vergnaud (1999), 

a operacionalidade de um conceito deve ser provada através 
de situações variadas. O pesquisador deve analisar uma 
grande variedade de comportamentos e esquemas para 
compreender em que consiste, do ponto de vista cognitivo, este 
ou aquele conceito (...) A definição pragmática de um conceito 
recorre, portanto, ao conjunto das situações que constituem a 
referência de suas diversas propriedades, e ao conjunto dos 
esquemas utilizados pelos sujeitos nessas situações 
(VERGNAUD, 1999, p. 8). 

    
Os esquemas, noção importante na teoria dos campos conceituais, são 

entendidos como a organização invariante do comportamento para uma classe 

de situações dada (VERGNAUD, 1999, p. 2). 

No entanto, como ressalta Franchi (1999), é importante marcar que a 

característica de ser invariante não se refere aos elementos formais que 

definem uma classe de situações, nem mesmo às ações, mas refere-se 

essencialmente ao que é invariante na organização das ações (p. 164).  

Assim, Pais (2001) acredita que o reconhecimento dos invariantes é 

uma passagem crucial para que a formação do conceito evolua (p. 55). 

Vergnaud (1995, p. 176) apud Franchi (1999), acrescenta que:  

o conceito de esquema é particularmente bem adaptado para 
designar e analisar classes de situação para as quais o sujeito 
dispõe em seu repertório, a um momento dado de seu 
desenvolvimento e sob certas circunstâncias, de competências 
necessárias ao tratamento relativamente imediato da situação. 
Mas ele é igualmente válido para a descoberta e invenção em 
situação de resolução de problemas. Muitos esquemas são 
evocados sucessivamente e mesmo simultaneamente em uma 
situação nova para o sujeito (FRANCHI, 1999, p. 166). 
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Porém, o esquema não funciona do mesmo modo nessas duas classes 

de situações. O autor explica que um esquema permite gerar uma classe de 

comportamentos diferentes em função das características particulares de cada 

situação da classe a que se destina (VERGNAUD, 1999, p. 19). 

Por exemplo, no primeiro caso, para uma mesma classe de situações, 

observa-se comportamentos amplamente automatizados, organizados por um 

só esquema. No segundo caso, por sua vez, percebe-se a sucessiva utilização 

de vários esquemas, que podem entrar em competição e que, para atingir a 

solução desejada, devem ser acomodados, descombinados e recombinados 

(ibidem, p. 2).   

Nas considerações de Vergnaud (1999), isso só é possível porque o 

esquema abrange as seguintes categorias de elementos: 

• invariantes operatórias (conceitos-em-ação e teoremas-em-
ação) que dirigem o reconhecimento, pelo sujeito, dos 
elementos pertinentes da situação e a tomada da informação 
sobre a situação a tratar; 

• antecipações da meta a atingir, efeitos esperados e 
eventuais etapas intermediárias; 

• regras de ação do tipo “se...então...” que permitem gerar a 
seqüência das ações do sujeito; 

• interferências (ou raciocínios) que permitem “calcular” as 
regras e as antecipações a partir das informações e do 
sistema de invariantes operatórias de que o sujeito dispõe 
(VERGNAUD, 1999, p. 19). 

 
A noção de invariante operatório tem o objetivo de integrar ao esquema 

a dimensão implícita14 do conhecimento. Maia (2000a) explica que essa noção 

recupera o aspecto implícito da representação (...) como determinante à 

compreensão de como o sujeito constrói, durante a atividade, suas 

competências (p. 8). 

                                                
14 Ter um conhecimento implícito sobre algo significa poder resolver um problema sem, 
contudo, saber explicitar como se chegou ao seu resultado (MAGINA et al., 2001, p. 11). 
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Para elucidar como isso acontece, a autora descreve os dois tipos de 

invariantes operatórios (teoremas-em-ação e conceitos-em-ação), da seguinte 

forma: 

“Teoremas em ação” é uma proposição tida, pelo sujeito, como 
verdadeira (...) Por sua vez, o “conceito em ação” corresponde 
à identificação da informação pertinente ao tratamento da 
situação (...) Enquanto o  “conceito em ação” permite a 
identificação dos elementos pertinentes à resolução do 
problema, a solução propriamente dita, depende da ativação 
de “teoremas em ação” (MAIA, 2000a, p. 8). 

 
Justificando, pois, a importância das invariantes operatórias para uma 

análise psicológica e didática da formação dos conceitos, Vergnaud (1999) 

complementa: 

Conceitos e teoremas explícitos são apenas a ponta visível do 
iceberg da conceitualização, sem a parte oculta, formada pelas 
invariantes operatórias, essa parte visível nada seria 
(VERGNAUD, 1999, p. 8, grifo do autor). 

 
A respeito dessa observação, Maia (2000a) lembra que, embora este 

autor reconheça a importância da explicitação no processo de aquisição do 

conhecimento, seu interesse vai se voltar, de maneira particular, para o estudo 

do não dito, da ação (p. 3). 

Mesmo porque, para Vergnaud (1999), grande parte dos 

conhecimentos são competências, as quais são entendidas como a capacidade 

que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver problemas. Elas são inteiramente 

operacionais, ou seja, baseiam-se no saber fazer. Apesar disso, muitas são 

pouco explicitáveis, o que pode se constituir num obstáculo para a sua 

apreensão. A competência é como um iceberg, cuja parte visível é muito 

pequena em relação à parte submersa (MAIA, 2000a, p. 2).  
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Sumariamente, a competência é formada por conceitos explícitos e 

conhecimentos implícitos; e é traçada pela ação do aluno diante das 

situações15 (MAGINA et al., 2001, p. 11).  

Nesse sentido, Vergnaud propõe, então, um referencial que dê acesso, 

sobretudo, ao lado submerso do “iceberg” (MAIA, 2000a, p. 2-3). 

Portanto, esse teórico define o conceito como uma tríade de conjuntos 

interrelacionados, a saber: 

S: conjunto de situações que dão sentido ao conceito 
(referência) 
I: conjunto das invariantes em que se baseia a 
operacionalidade dos esquemas (significado) 
Y: conjunto das formas de linguagem (ou não) que permitem 
representar simbolicamente o conceito, suas propriedades, as 
situações e os procedimentos de tratamento (significante) 
(VERGNAUD, 1999, p. 8). 

 
A definição apresentada aponta para a necessidade de considerarmos 

o plano das situações, o dos invariantes operatórios e o das representações 

simbólicas, simultaneamente, no estudo do desenvolvimento e funcionamento 

de um conceito. Como afirma Vergnaud (1999), geralmente não há bijeção 

entre significantes e significados, nem entre invariantes e situações. Não se 

pode, pois, reduzir o significado aos significantes nem às situações (p. 9). 

A partir das premissas acima explicitadas, um campo conceitual é 

definido como:  

um conjunto de situações cuja apropriação requer o domínio de 
vários conceitos de naturezas diferentes. Essas situações (S) 
referem-se às realidades, que são trabalhadas pela criança a 
partir do reconhecimento de seus invariantes (I) que, por sua 
vez, são expressos por um conjunto de representações 
simbólicas (R) (MAGINA et al., 2001, p. 7).  

 

                                                
15 Em Vergnaud, o conceito de situação não é aquele atribuído por Guy Brousseau às 
situações didáticas. Aqui a idéia é mais próxima do que chamamos, habitualmente, de 
situações-problema. 
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Magina et al (2001), por outro lado, assinalam como uma das razões 

para estudar os conceitos matemáticos à luz da teoria dos campos conceituais, 

a condição de abordá-los não numa perspectiva isolada, mas como um 

conjunto de conceitos inter-relacionados com conjuntos de situações. Pois, na 

apreciação dessas autoras,  

os conceitos matemáticos traçam seus sentidos a partir de uma 
variedade de situações, e cada situação normalmente não 
pode ser analisada com a ajuda de apenas um conceito. Em 
outras palavras, nem um só conceito nem uma situação isolada 
dá conta do processo de aquisição de um conhecimento 
(MAGINA et al., 2001, p. 8).   

 
Com relação a um dos temas centrais desta pesquisa, entendemos que 

o conceito de área de superfícies planas é um subcampo do campo conceitual 

mais amplo das grandezas geométricas. De acordo com Bellemain & Lima 

(2002),  

desse campo conceitual fazem parte outras grandezas, tais 
como: comprimento e volume; os conceitos de perímetro e de 
capacidade; os números; as figuras geométricas; as fórmulas 
de área e de volume; e assim por diante (BELLEMAIN & LIMA, 
2002, p. 38). 
 

Além disso, a questão que investigamos, de relações entre o conceito 

de grandezas geométricas e o de fração, evidencia a conexão entre esses 

campos conceituais. Vergnaud (1983), apud Behr et al (1992), inclui os 

conceitos de fração e de razão no contexto mais amplo do campo conceitual 

das estruturas multiplicativas.  

Finalmente, Maia (2000a) considera a possibilidade de essa teoria 

oferecer importantes elementos de análise para a prática pedagógica dos 

professores. A autora acredita que 

a descrição do processo de conceitualização, ora proposto, 
torna a teoria dos campos conceituais um referencial didático 
do conhecimento. Ao identificar situações que dão sentido a 
um conceito, os invariantes operatórios subjacentes, bem como 
as diversas formas de representação simbólica do problema ou 
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da situação e, de suas respectivas resoluções, estamos em 
condições de oferecer aos professores elementos pertinentes à 
análise de sua prática pedagógica (MAIA, 2000a, p. 9). 

 
Especificamente, a respeito da importância e influência das 

representações para o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos 

falaremos a seguir. 

 

1.2.1.3 Algumas considerações sobre a teoria dos registros de 

representação semiótica 

 

Com a intenção de melhor compreender as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, de diferentes níveis escolares, em relação aos conhecimentos 

matemáticos, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas abordando os mais 

variados aspectos dessa área do conhecimento. Na análise das razões dessas 

dificuldades, os pesquisadores fazem recorrência a abordagens do campo 

matemático ou de natureza epistemológica, além de estudos na área da 

Educação Matemática e da psicologia cognitiva. 

Duval16 (2003), ao estudar a complexidade do funcionamento cognitivo 

subjacente às atividades matemáticas, evoca a necessidade de se recorrer, 

com maior freqüência, a uma abordagem cognitiva na busca dessas 

explicações. Como ele próprio afirma, 

A aprendizagem matemática ressalta fenômenos complexos, 
pois é necessário ao mesmo tempo levar em conta as 
exigências científicas próprias dos conteúdos matemáticos e o 
funcionamento cognitivo do pensamento humano (...) Porque o 
objetivo da pesquisa é colocar em evidência os mecanismos 
próprios da compreensão em Matemática, não se podem 
analisar as produções dos alunos unicamente por meio de 

                                                
16 O filósofo e psicólogo Raymond Duval desenvolveu importantes estudos relativos à 
Psicologia Cognitiva no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática (IREM) de 
Estrasburgo, na França, elaborando sua Teoria dos Registros de Representação Semiótica, 
que tem se mostrado importante instrumento de pesquisa no estudo da complexidade da 
aprendizagem matemática. 
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critérios matemáticos, procurando reconstruir de maneira mais 
ou menos hipotética os procedimentos utilizados. Os 
mecanismos de compreensão não ressaltam somente 
justificações feitas pelos alunos – eles dependem de um 
funcionamento cognitivo que se deve poder descrever (DUVAL, 
2003, p. 24). 

 

Além disso, esse autor defende que existem especificidades 

características da atividade cognitiva exigida pela Matemática que a 

diferenciam das atividades cognitivas requeridas por outros domínios do 

conhecimento. Portanto, a observância a esse aspecto conduz a um tratamento 

diferenciado quando a questão é procurar esclarecimentos para os problemas 

que envolvem a aprendizagem matemática. Segundo Duval (2003),  

A aprendizagem matemática deve ser estudada naquilo que 
ela tem de específico, quer dizer, naquilo que ela tem de 
diferente do trabalho de um botânico ou de um geólogo no 
terreno, ou daquele de um físico no seu laboratório. E a 
utilização de um modelo comum para a aquisição de todos os 
conhecimentos, matemáticos e não-matemáticos, arrisca ser 
então pouco pertinente e pouco operatória para esclarecer os 
problemas de aprendizagem em Matemática (DUVAL, 2003, p. 
23). 

 
Mas, o que há de específico no conhecimento matemático? Ou ainda, o 

que caracteriza a originalidade do funcionamento do pensamento em 

Matemática, na ótica desse autor? Para Duval (2003), tanto a especificidade 

quanto a originalidade estão pautadas em duas características básicas: a 

importância primordial das representações semióticas (...) e a grande variedade 

de representações semióticas utilizadas em Matemática (p. 13-14). 

O termo representação supramencionado é conceituado por Duval 

(1995) apud Damm (1999), da seguinte forma: 

A representação é então a Forma sob a qual uma informação 
pode ser descrita e levada em conta em um sistema de 
tratamento. Isso não tem pois mais nada a ver com uma 
“idéia/crença”, com uma “evocação de objetos ausentes”, os 
quais enviam de novo para a consciência vivamente de um 
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sujeito. Trata-se ao contrário de uma “ação de codificar as 
informações” (DAMM, 1999, p. 139-140). 

 
Na visão apresentada por aquele teórico há uma relação intrínseca 

entre o raciocínio matemático e a utilização de representações semióticas, o 

que pode ser, inclusive, facilmente observado na história da Matemática.  

É suficiente observar a história do desenvolvimento da 
Matemática para ver que o desenvolvimento das 
representações semióticas foi uma condição essencial para a 
evolução do pensamento matemático (DUVAL, 2003, p. 13). 

 
Dessa forma, é possível concluir, a partir das colocações de Duval 

(2003), que, na realidade, toda comunicação em Matemática acontece por 

meio de registros de representação semiótica. Como ele próprio afirma, o 

acesso aos objetos matemáticos passa necessariamente por representações 

semióticas (p. 21). 

No que concerne a esse aspecto particular do objeto matemático, 

Damm (1999) reforça a postura assumida por esse autor ao afirmar: 

Não existe conhecimento matemático que possa ser mobilizado 
por uma pessoa, sem o auxílio de uma representação (...) A 
Matemática trabalha com objetos abstratos. Ou seja, os objetos 
matemáticos não são diretamente acessíveis à percepção, 
necessitando para sua apreensão o uso de uma representação 
(DAMM, 1999, p. 137). 

 
Considerando desse modo, Duval (2003) atribui à semiósis (apreensão 

ou a produção de uma representação semiótica) a mesma importância que tem 

a noésis (apreensão conceitual de um objeto) no processo de aprendizagem do 

objeto matemático pelo sujeito.  

Ou seja, sem as representações semióticas torna-se 
impossível a construção do conhecimento pelo sujeito que 
aprende. É através das representações semióticas que se 
torna possível efetuar certas funções cognitivas essenciais do 
pensamento humano (...) Para que ocorra a apreensão de um 
objeto matemático é necessário que a noésis 
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(conceitualização) ocorra através de significativas semiósis 
(representações) (DAMM, 1999, p. 143). 

 
De posse dessa conclusão, o pesquisador Raymond Duval, ao 

observar o desempenho de alunos expostos a situações de ensino-

aprendizagem na área de Matemática, percebeu que os bloqueios ou fracassos 

que eles apresentavam, cresciam a medida em que eram expostos a atividades 

que exigiam a mudança ou a mobilização simultânea de dois registros. Nessa 

perspectiva, o autor constrói a idéia de que a compreensão em Matemática 

implica a capacidade de mudar de registro. Isso porque não se deve jamais 

confundir um objeto e sua representação (DUVAL, 2003, p. 21).  

Por conseqüência, chega a formular o que denominou de paradoxo da 

compreensão em Matemática, qual seja: como podemos não confundir um 

objeto e sua representação se não temos acesso a esse objeto a não ser por 

meio de sua representação? (DUVAL, 2003, p. 21). 

Para Duval (2003), o reconhecimento dessa informação, tanto pelos 

alunos quanto pelos professores, é de fundamental importância para que de 

fato a compreensão matemática se efetive. Ora, se a via de acesso aos objetos 

matemáticos são as representações semióticas e a compreensão desse objeto 

supõe a condição de não identificá-lo com a representação que o torna 

acessível, mister se faz repensar as abordagens didáticas, a fim de priorizar-se 

modelos pedagógicos que possam considerar as reais condições de aquisição 

dos conhecimentos matemáticos. Na explicação do teórico, 

Um modelo pertinente para explicar as condições de aquisição 
dos conhecimentos matemáticos por alunos deve estar 
prioritariamente centrado nas condições cognitivas de 
compreensão, isto é, nas condições específicas de acesso aos 
objetos matemáticos. Desse ponto de vista, as representações 
semióticas – ou, mais exatamente, a diversidade dos registros 
de representações – têm um papel central na compreensão. A 
compreensão requer a coordenação dos diferentes registros. 
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Ora, uma tal coordenação não se opera espontaneamente e 
não é conseqüência de nenhuma “conceitualização” a-
semiótica. A maioria dos alunos, ao longo do currículo, 
permanece aquém dessa compreensão. Daí as dificuldades 
recorrentes e as limitações bastante “estreitas” em suas 
capacidades de aprendizagem matemática. (DUVAL, 2003, 
p.29). 

 
Parece-nos, diante do exposto, que temos um impasse entre as 

conclusões teóricas aqui levantadas e a realidade das situações didáticas 

matemáticas que predominam em nossas escolas. Se a articulação entre os 

registros de representação se constitui num espaço privilegiado de 

compreensão para a Matemática, e pesquisas como a de Duval (2003), Catto 

(2000), Maranhão e Igliori (2003) e Almoulound (2003) revelam que as 

atividades matemáticas, as situações de ensino e os livros didáticos dessa 

disciplina, em geral, tendem a priorizar um tipo de registro, talvez possamos 

encontrar nessa explicação indícios que nos permitam entender algumas 

razões das dificuldades de compreensão de conceitos matemáticos pelos 

alunos. Razões essas que, na opinião de Duval (2003), estariam associadas ao 

“enclausuramento” dos registros explicitamente observados em algumas 

condições de ensino e aprendizagem. A esse respeito, explica: 

Existe como que um “enclausuramento” de registro que impede 
o aluno de reconhecer o mesmo objeto matemático em duas de 
suas representações bem diferentes. Isso limita 
consideravelmente a capacidade dos alunos de utilizar os 
conhecimentos já adquiridos e suas possibilidades de adquirir 
novos conhecimentos matemáticos, fato esse que rapidamente 
limita sua capacidade de compreensão e aprendizagem 
(DUVAL, 2003, p. 21). 

 
Assim, destacando a importância da diversidade de registros de 

representação e suas articulações, como uma premissa considerável na 

construção da compreensão do objeto matemático, Duval (2003) propõe em 

seus postulados que, ao pensar na Matemática numa perspectiva de ensino e 
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aprendizagem, comece-se a levar em conta a diferença existente entre os dois 

tipos de transformação de representações semióticas, quais sejam: os 

tratamentos e as conversões. Fazendo uso da definição dada por ele, temos: 

Os tratamentos são transformações de representação dentro 
de um mesmo registro (...) As conversões são as 
transformações de representação que consistem em mudar de 
registro conservando os mesmos objetos denotados (DUVAL, 
2003, p. 16). 

 

Assim, por exemplo, quando adicionamos números racionais sejam 

eles na sua representação decimal (0,25 + 0,25 = 0,5) ou fracionária (¼ + ¼ = 

½), para essa atividade é necessário apenas compreendermos as regras de 

funcionamento referente a cada registro, embora tenhamos duas 

representações diferentes, envolvendo tratamentos também diferentes para um 

mesmo objeto matemático. Nesse caso, ocorre uma transformação interna a 

um registro, isto é, um tratamento.  

Porém, quando se quer propor uma expressão numérica envolvendo 

esses dois registros de representação do número racional, por exemplo:         

1/3 + 0,75 x 4/5,  a situação exige a transformação de um registro em outro 

registro (fracionário em decimal ou vice-versa), conservando o objeto 

matemático que está sendo representado. Essa transformação se dá entre 

registros diferentes e aponta para a necessidade de se estabelecer a diferença 

entre significante e significado, configurando-se, portanto, numa conversão. 

Em outras palavras, percebe-se que no tratamento há, implicitamente, 

um caráter de homogeneidade na natureza das representações, enquanto que 

na atividade de conversão se faz valer o aspecto heterogêneo. 
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Essa observação feita por Duval (2003) a respeito das transformações 

dos registros de representações apóia-se no princípio, exaustivamente 

discutido por ele em sua posição teórica, de que as conversões são as 

mudanças de registro mais eficazes para a aquisição de um conceito 

(MARANHÃO E IGLIORI, 2003, p. 60).  

Em suas considerações, ele ainda acrescenta: 

Do ponto de vista cognitivo, é a atividade de conversão que, ao 
contrário, aparece como a atividade de transformação 
representacional fundamental, aquela que conduz aos 
mecanismos subjacentes à compreensão (DUVAL, 2003, p. 
16). 

 

O status, aqui atribuído à atividade de conversão, explica-se pelo fato 

dela favorecer a coordenação entre vários registros de representação, o que se 

constitui, para essa abordagem teórica, uma condição importante para a 

apreensão do conceito em Matemática. Nas palavras de Damm (1999), 

A apreensão conceitual dos objetos matemáticos somente será 
possível com a coordenação, pelo sujeito que apreende, de 
vários registros de representação. Ou seja, quanto maior for a 
mobilidade com registros de representação diferentes do 
mesmo objeto matemático, maior será a possibilidade de 
apreensão deste objeto (DAMM, 1999, p. 144). 

 

Considerando esse último aspecto, mais um ponto da teoria de Duval 

se sobressalta aos nossos olhos se nos é permitido mergulhar outra vez no 

universo de nossas atividades escolares à luz desses pressupostos. Na 

pesquisa de Catto (2000), por exemplo, que tinha como objetivo analisar livros 

didáticos do ensino fundamental, enfocando especificamente as atividades 

sobre números racionais, foi verificado que, nas coleções analisadas, as 
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conversões são menos utilizadas que os tratamentos e, quando utilizadas, 

prioriza-se um dos seus sentidos17. 

Com base em observações dessa natureza, Duval (2003) atenta para o 

fato de que as habilidades cognitivas, mobilizadas numa atividade de 

conversão, são bem distintas e até mais complexas que aquelas utilizadas no 

tratamento. Tomando como exemplo a atividade de conversão realizada na 

passagem de uma equação a um gráfico cartesiano, ele explica: 

Na realidade, a conversão entre gráficos e equações supõe 
que se consiga levar em conta, de um lado, as variáveis 
próprias dos gráficos (inclinação, intersecção com os eixos, 
etc.) e, de outro, os valores escalares das equações 
(coeficientes positivos ou negativos, maior, menor ou igual a 1, 
etc). Há por trás da aplicação de uma regra de codificação para 
passar de uma equação a um gráfico cartesiano, a necessária 
articulação entre as variáveis cognitivas que são específicas do 
funcionamento de cada um dos dois registros. Pois são essas 
variáveis que permitem determinar quais as unidades de 
significado pertinentes, que devem ser levadas em 
consideração, em cada um dos dois registros (DUVAL, 2003, p. 
17). 

 

Fica claro então que as atividades de conversão e tratamento remetem 

a mobilização de domínios cognitivos distintos, e que, portanto, o nível de 

dificuldade apresentado numa atividade de conversão se evidencia com maior 

intensidade nos alunos, porque ela requer um maior empenho cognitivo em sua 

realização. Como vimos na explicação de Duval (2003), a atividade de 

conversão exige uma apreensão mais global e qualitativa dos conceitos na 

                                                
17 A atividade de conversão não é puramente conceitual, envolve o conceito de congruência e 
não-congruência. Duval coloca que uma conversão se processa de maneira congruente 
quando a passagem de um registro de representação (registro de partida) leva a outro registro 
de representação (registro de chegada) de forma natural. Existem, pois, dois aspectos que 
estão intimamente ligados à congruência ou não, na conversão: a natureza dos registros de 
representação (figural, simbólico, língua natural) e o sentido da conversão - saber fazer a 
passagem de um registro a outro não garante realizar o sentido inverso, isto porque existem 
graus de congruência diferentes dependendo do sentido da conversão (CATTO, 2000, p. 31). 
Não obstante o ensino de matemática, geralmente, privilegiar um sentido da conversão, é 
enganosa a idéia de que o tratamento efetuado num sentido estaria automaticamente treinando 
a conversão no outro sentido (DUVAL, 2003, p. 20).   
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medida em que provoca a necessidade de se acionar variáveis cognitivas 

específicas a mais de um registro simultaneamente. E se entendemos que os 

registros de representação não possuem a mesma natureza, sabemos que o 

grau de profundidade das dificuldades levantadas para a aprendizagem 

matemática não é o mesmo segundo a natureza dos registros em presença dos 

quais uma pessoa se encontra (DUVAL, 2003, p. 25). 

Reforçando essa afirmativa, o autor pontua: 

Numerosas observações nos permitiram colocar em evidência 
que os fracassos ou os bloqueios dos alunos, nos diferentes 
níveis de ensino, aumentam consideravelmente cada vez que 
uma mudança de registro é necessária ou que a mobilização 
simultânea de dois registros é requerida (...) Falando de outra 
maneira, o sucesso, para grande parte dos alunos em 
Matemática, ocorre no caso dos mono-registros (DUVAL, 2003, 
p. 21). 

  

Em suma, não se pode desconsiderar que a diversidade de registros 

de representação tem uma função importante na compreensão do objeto 

matemático. De acordo com Duval (2003), 

Há uma pluralidade de registros de representação de um 
mesmo objeto, e a articulação desses diferentes registros é 
condição para a compreensão em Matemática, embora várias 
abordagens didáticas não levem em conta esse fato. É 
enganosa a idéia de que todos os registros de um mesmo 
objeto tenham igual conteúdo ou que se deixem perceber uns 
nos outros (DUVAL, 2003, p. 31). 

 

Porquanto, é conveniente lembrar que as representações semióticas 

têm dois aspectos, sua forma (ou o representante) e seu conteúdo (o 

representado). A forma muda segundo o sistema semiótico utilizado: existem 

vários registros de representação para o mesmo objeto, correspondendo a 

cada um deles um tipo diferente de tratamento (DAMM, 1999, p. 141-142).   
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Dessa forma, reconhecendo a importância das atividades de conversão 

para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, Duval (2003) 

sugere que se faça uso dessa atividade não só em situações didáticas, mas 

também como instrumento de análise nas pesquisas em Educação 

Matemática. Para esse autor, se se quer analisar as dificuldades de 

aprendizagem em Matemática, é preciso estudar prioritariamente a conversão 

das representações e não os tratamentos (p. 30). 

Por fim, julgamos ser coerente afirmar que uma das grandes 

contribuições dada pela teoria, aqui evidenciada, é exatamente direcionar a 

atenção de pesquisadores e professores para a posição de destaque que 

ocupam os sistemas semióticos entre as estruturas essenciais do 

funcionamento cognitivo, devendo, inclusive, a sua apropriação e domínio 

serem responsabilidade da formação escolar inicial.  Na opinião de Duval 

(2003), talvez seja essa a principal contribuição dos estudos matemáticos na 

educação básica, já que uma das características importantes da atividade 

matemática é a diversidade dos registros de representação semiótica que ela 

mobiliza obrigatoriamente (p. 30). Nesse sentido, o pesquisador conclui: 

Na medida em que a Matemática tende a diversificar os 
registros de representação, sua aprendizagem específica pode 
contribuir fortemente para o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas globais dos indivíduos. Visar a esse 
desenvolvimento sem se fixar de forma míope sobre a 
aquisição de tal ou tal noção particular é provavelmente o 
aporte maior que se pode esperar da aprendizagem 
matemática para a educação (DUVAL, 2003, p. 29-30).  
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1.3 OS PCNs DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1.3.1 Preliminares 

 

As definições dos programas curriculares em nosso país, até meados da 

década de 90, era uma atribuição das secretarias municipal e estadual. 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n.º 

9.394, de 20/12/96), ficou determinado como competência da União 

estabelecer, em colaboração com estados, distrito federal e municípios, 

diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar uma formação básica comum (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 49).  

Em cumprimento a essa nova exigência, o Ministério da Educação, até 

o ano de 1998, teve como uma de suas prioridades a elaboração de 

referências curriculares para a educação básica, sistematizando idéias que 

vinham sendo já utilizadas nas reformas curriculares de estados e municípios 

(PIETROPAOLO, 2002, p. 36). Tarefa essa não muito simples de ser realizada, 

considerando a diversidade da realidade brasileira. 

De acordo com o MEC/SEF (1998), a idéia de se construir uma 

referência curricular nacional para a educação básica18, nasce da necessidade 

de se garantir a todo aluno, de qualquer região do país, o direito de ter acesso 

aos conhecimentos considerados como indispensáveis para a formação de sua 

cidadania (p. 9).  

Entretanto, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da 

unidade no ensino, os PCNs representam um referencial de caráter não-

                                                
18 A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e médio. 
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impositivo, mas aberto e flexível, devendo ser adaptado às diferentes 

realidades educacionais de cada região ou local onde for considerado. 

Os PCNs representam, então, uma proposta de reorientação curricular 

para secretarias de educação, escolas, instituições formadoras de professores, 

instituições de pesquisa, editoras e todos quantos se interessam pela educação 

brasileira (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 9). 

Além disso, seu estabelecimento oferece subsídios importantes para 

outras ações do MEC, tais como a elaboração de referenciais para a formação 

inicial e continuada de professores, a análise de livros e de outros materiais 

didáticos, como também a avaliação nacional (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 

51). 

Em relação à estrutura organizacional dos PCNs, para cada documento 

elaborado por áreas específicas, temos: uma breve exposição das concepções 

teórico-metodológicas relacionadas a cada área, os objetivos e conteúdos 

organizados por ciclos, os critérios de avaliação da aprendizagem e algumas 

orientações didáticas para o ensino dos conteúdos. 

 

1.3.2 Os Parâmetros Curr iculares Nacionais de Matemática 

 

Segundo Pietropaolo (2002), a partir de um estudo feito sobre os 

pareceres emitidos por professores e pesquisadores de todo o Brasil acerca 

dos PCNs de Matemática, verificou-se um consenso:  

os PCNs traduziriam as aspirações de grande maioria de 
educadores matemáticos brasileiros, sobre as questões de 
ensino-aprendizagem de Matemática e, sobretudo, 
constituiriam um importante referencial para a formação de 
docentes (PIETROPAOLO, 2002, p. 34). 
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Os PCNs justificam a importância do estudo da Matemática na 

educação básica, principalmente, em torno de três aspectos: o auxílio na 

resolução de problemas do cotidiano; as suas aplicações no mundo do 

trabalho; e o recurso que oferece para a compreensão de conhecimentos 

relacionados a  outros campos do saber. 

Destacam a resolução de problema como ponto de partida para a 

atividade matemática e sugerem como possibilidades de caminhos 

metodológicos: o recurso à história da Matemática, às tecnologias da 

informação e aos jogos. 

No intuito de promover o enriquecimento do processo de ensino-

aprendizagem da Matemática, exploram os conteúdos não apenas numa 

perspectiva de conceitos, mas também na dimensão de atitudes e 

procedimentos. A esse respeito, explicam: 

a seleção de conteúdos a serem trabalhados pode se dar 
numa perspectiva mais ampla, ao procurar identificar não só os 
conceitos mas também os procedimentos e as atitudes a serem 
trabalhados em classe, o que trará certamente um 
enriquecimento ao processo de ensino e aprendizagem 
(BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 54).  

 
Quanto aos conteúdos, estes se encontram organizados em quatro 

blocos, quais sejam: Números e Operações; Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação. Os critérios adotados para a seleção dos 

conteúdos são basicamente a relevância social que eles apresentam e a 

contribuição que oferecem para o desenvolvimento intelectual dos alunos em 

cada ciclo. 
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1.3.3 As grandezas geométricas nos PCNs do ensino fundamental 

 

Ao contrário do que se observava até então no tratamento dado ao 

ensino de grandezas, em relação ao universo de conhecimentos matemáticos 

trabalhados na escola básica, a indicação, nos PCNs, do bloco Grandezas e 

Medidas aponta para a importância que esse campo conceitual deve ter na 

formação do indivíduo. Na interpretação de Bellemain & Lima (2002), 

A presença de um bloco dedicado às grandezas e medidas 
revela que se atribui, nesse documento nacional de referência 
curricular, uma importância considerável ao tema. É possível 
que disso resultem reorientações futuras dos currículos de 
Matemática no Ensino Fundamental, nos quais, atualmente, se 
observa, em geral, uma abordagem bastante insatisfatória 
desse campo conceitual (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 47). 

 
 Os PCNs consideram três aspectos importantes no trabalho com esse 

conteúdo: a forte relevância social que o tema apresenta, o que possibilita 

mostrar claramente a utilidade do conhecimento matemático no cotidiano; a 

possibilidade que oferece para explorar uma abordagem histórica da 

construção do conhecimento matemático; bem como o fato de permitir ricas 

articulações com outros campos da Matemática (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 

53-56). Quanto a esse último aspecto, Bellemain & Lima (2002) comentam, 

Com efeito, pode-se destacar que a construção do significado 
dos diversos tipos de números (naturais, inteiros, racionais e 
irracionais) apóia-se, entre outros fatores, em situações-
problema envolvendo medidas de grandezas (BELLEMAIN & 
LIMA, 2002, p. 48). 

 

As grandezas geométricas nos 1.º e 2.º ciclos do ensino fund amental 

 

Nas recomendações para os dois primeiros ciclos do ensino 

fundamental, os PCNs orientam que os professores organizem as atividades de 
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aprendizagem tomando como elemento de referência as noções informais 

construídas pelas crianças no cotidiano, além de considerarem a relação entre 

a linguagem matemática e a língua materna, o uso de recursos didáticos e a 

interação entre os alunos.  

Especificamente, para o ensino de grandezas geométricas nos dois 

ciclos iniciais, esse documento destaca os seguintes conteúdos conceituais e 

procedimentais:  

• Comparação de grandeza de mesma natureza, com escolha 
de uma unidade de medida da mesma espécie do atributo a 
ser mensurado. 

• Identificação de grandezas mensuráveis no contexto diário: 
comprimento, massa, capacidade, superfície, etc. 

• Estabelecimento das relações entre unidades usuais de 
medida de uma mesma grandeza. 

• Cálculo de perímetro e de área de figuras desenhadas em 
malhas quadriculadas e comparação de perímetros e áreas 
de duas figuras sem uso de fórmulas (BRASIL, MEC/SEF, 
1997, p. 89-90). 

 
Assim, enfatizando as experiências pessoais dos alunos e a integração 

entre os blocos de conteúdo, através da resolução de situações-problema 

envolvendo os conceitos e procedimentos acima descritos, os PCNs acreditam 

que: 

o aluno poderá perceber a grandeza como uma propriedade de 
uma certa coleção de objetos; observará o aspecto da 
“conservação” de uma grandeza, isto é, o fato de que mesmo 
que o objeto mude de posição ou de forma, algo pode 
permanecer constante, como, por exemplo, a massa. 
Reconhecerá também que a grandeza pode ser usada como 
um critério para ordenar uma determinada coleção de objetos: 
do mais comprido para o mais curto ou do mais pesado para o 
mais leve (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 131). 

  
 

Ressaltamos que, para o primeiro ciclo, os PCNs não recomendam 

como essencial a formalização de unidades e instrumentos de medidas 

convencionais, a menos que os alunos já tenham familiaridade com esses 

elementos em situações do cotidiano. O trabalho com os sistemas 
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convencionais só é sugerido para o segundo ciclo, argumentando-se que, 

muito embora os alunos possam medir usando padrões não-convencionais, 

aqueles sistemas facilitam a comunicação. 

Outrossim, consideramos importante destacar que o documento 

sublinha como finalidade prática para o trabalho de comparação de grandezas 

de mesma natureza, a origem da idéia de medida e o desenvolvimento de 

procedimentos para o uso adequado de instrumentos de medida (BRASIL, 

MEC/SEF, 1997, p. 129). 

Espera-se, portanto, que, ao fim da primeira fase do ensino 

fundamental, os alunos sejam capazes de: 

Escolher a unidade de medida e o instrumento mais adequado 
a cada situação, fazer previsões razoáveis (estimativas) sobre 
resultados de situações que envolvam grandezas de 
comprimento, capacidade e massa, e saiba ler, interpretar e 
produzir registros utilizando a notação convencional das 
medidas (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 94). 

 

As grandezas geométricas nos 3.º e 4.º ciclos do ensino fund amental 

 

Em linhas gerais, os PCNs consideram conveniente que, nos últimos 

ciclos do ensino fundamental, o trabalho desenvolvido pelo professor esteja 

centrado na construção de significados, na elaboração de estratégias e na 

resolução de problemas em que o aluno explore seu potencial de abstração e 

desenvolva processos importantes como: intuição, analogia, indução e 

dedução. 

Os conteúdos conceituais e procedimentais propostos para esses 

ciclos, no que diz respeito ao estudo das grandezas são:  

• Resolução de situações-problema envolvendo grandezas 
(capacidade, tempo, massa, temperatura) e as respectivas 
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unidades de medida, fazendo conversões adequadas para 
efetuar cálculos e expressar resultados. 

• Cálculo de área de superfícies planas por meio da 
composição e decomposição de figuras e por aproximações. 

• Construção de procedimentos para o cálculo de áreas e 
perímetros de superfícies planas (limitadas por segmentos 
de reta e/ou arcos de circunferência). 

• Cálculo da área de superfície total de alguns sólidos 
geométricos (prismas e cilindros). 

• Cálculo do volume de alguns prismas retos e composições 
destes. 

• Análise das variações do perímetro e da área de um 
quadrado em relação à variação da medida do lado e 
construção dos gráficos cartesianos para representar essas 
interdependências. 

• Resolução de problemas envolvendo grandezas 
determinadas pela razão de duas outras (densidade e 
velocidade) ou pelo produto (energia elétrica: kWh). 

• Estabelecimento da relação entre a medida da diagonal e a 
medida do lado de um quadrado e a relação entre as 
medidas do perímetro e diâmetro (BRASIL, MEC/SEF, 1998, 
p. 89-90).  

 
 Destacam que o trabalho com as grandezas e medidas nesses ciclos 

deve privilegiar as atividades de resolução de problemas e o uso da estimativa, 

rompendo com a tradicional prática de memorização das fórmulas e das 

conversões - pouco usuais - entre as diferentes unidades de medidas (BRASIL, 

MEC/SEF, 1998, p. 69). 

Continuam a destacar o caráter prático e utilitário das grandezas em 

contextos sociais e fatos históricos, como recurso para despertar o interesse do 

aluno; e reforçam a possibilidade de explorar as articulações entre os 

conteúdos estudados nesses ciclos e outros blocos de conteúdo.  

A título de sugestão de possíveis articulações, exemplificam a relação 

entre os conhecimentos algébricos e as grandezas: que os alunos 

compreendam a noção de variável e reconheçam a expressão algébrica como 

uma forma de traduzir a variação de duas grandezas (ibidem, p. 68). Ou ainda, 

o auxílio oferecido pelas atividades geométricas para subsidiar a compreensão 

do conceito de área:  
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o trabalho com área deve se apoiar em procedimentos que 
favoreçam a compreensão das noções envolvidas, como obter 
a área pela composição e decomposição de figuras cuja área 
eles já sabem calcular (recortes e sobreposição de figuras), por 
procedimentos de contagem (papel quadriculado, 
ladrilhamento), por estimativas e aproximações (BRASIL, 
MEC/SEF, 1998, p. 131). 
 

Nos terceiro e quarto ciclos, além de retomar e aprofundar os estudos 

realizados nos ciclos anteriores sobre as grandezas geométricas (comprimento, 

área e volume) e as grandezas relativas aos fenômenos físicos (comprimento, 

massa, tempo, temperatura, densidade, velocidade e energia), são também 

estudadas as relacionadas à capacidade de memória de computadores e 

calculadoras. 

Nas orientações didáticas, reconhecem a freqüência com que os 

alunos confundem as noções de área e perímetro, ou estabelecem relações 

não verdadeiras entre elas. E sugerem a exposição dos alunos a atividades em 

que esses dois conceitos apareçam simultaneamente, a construção de figuras 

em que eles possam ser observados e o estudo de suas respectivas variações; 

como possibilidades para que esses conceitos possam ser construídos de 

forma mais consistente (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 131). 

Com base nas observações acima descritas, os PCNs esperam que ao 

final dos terceiro e quarto ciclos, os alunos sejam capazes de: 

• Obter medidas de grandezas, utilizando unidades e 
instrumentos convenientes (de acordo com a precisão 
desejável), representar essas medidas, fazer cálculos com 
elas e arredondar resultados; bem como resolver situações 
que envolvam grandezas determinadas pela razão de duas 
outras (como densidade demográfica e velocidade) (BRASIL, 
MEC/SEF, 1998, p. 93).  
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Últimas observações sobre o tratamento do s PCNs relativo às grandezas 

geométricas  

 

Diante do exposto, entendemos que as orientações apresentadas pelos 

PCNs trazem contribuições pertinentes a serem consideradas no estudo de 

grandezas, propondo rupturas necessárias com práticas vigentes 

reconhecidamente nocivas para uma melhor apreensão desse conteúdo, como 

a excessiva atenção à memorização das fórmulas e as conversões de 

unidades, que, muitas vezes, não apresentam nenhuma aplicabilidade social. 

Percebemos ainda que muitas das sugestões levantadas revelam as 

preocupações das mais recentes pesquisas na área de Educação Matemática, 

no tocante ao ensino e aprendizagem das grandezas, contendo elementos 

ricos, do ponto de vista conceitual e didático, para a superação de dificuldades 

já verificadas e denunciadas por esses estudos. 

Contudo, pensamos ser necessário expormos alguns pontos que 

poderiam ser melhor abordados em função de oferecer subsídios mais 

consistentes para a efetivação de uma prática coerente com a própria posição 

teórica defendida. 

Primeiramente, concordamos com Duarte (2002) e Bellemain & Lima 

(2002), quando destacam o uso inadequado do termo ‘superfície’ em 

substituição a palavra ‘área’. Como bem lembra esses pesquisadores, a 

palavra empregada por esse documento representa uma incompatibilidade com 

o uso que se faz dela na abordagem teórica adotada. Ora, nessa abordagem, 

‘superfície designa um objeto geométrico e a área é um atributo desse objeto, 

uma grandeza associada à superfície (BELLEMAIN & LIMA, 2002, p. 53). 
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Portanto, ambos os termos representam entes distintos, não devendo ser 

utilizados como sinonímicos.  

Em segundo lugar, nos chama a atenção a relação estabelecida entre 

a atividade de comparação e medição na seguinte citação:  

nas situações cotidianamente vivenciadas pelos alunos, a 
existência de grandezas de natureza diversas e a freqüente 
necessidade de estabelecer comparação entre elas, ou seja, 
de medi-las, justificam necessidade do trabalho com esse 
conteúdo (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 129). 
 

De acordo com as pesquisas desenvolvidas por Douady e Perrin-

Glorian (1989), a associação precoce entre o quadro das grandezas e o quadro 

numérico favorece uma construção menos consistente da noção de grandeza. 

Assim,  

quando se afirma que medir grandezas é a mesma coisa que 
estabelecer uma comparação entre elas, não se considera a 
possibilidade de comparar grandezas de mesma natureza sem 
ter que necessariamente medi-las (...) De uma maneira geral, 
as comparações que envolvem apenas as relações maior, 
menor ou igual a entre duas grandezas não requerem 
necessariamente o emprego de medidas (BELLEMAIN & LIMA, 
2002, p. 66).  
 

Dessa forma, comparar grandezas não é obrigatoriamente comparar 

números que expressam uma medição. As atividades de comparação e 

medição são distintas e igualmente importantes para a construção da noção de 

grandeza, muito embora se evidencie a necessidade de iniciar o trabalho com 

esse tópico através das situações de comparação. 

Por fim, enfatizamos uma observação também feita por Bellemain & 

Lima (2002) na análise dos PCNs, isto é, a ênfase que se dá ao estudo das 

grandezas e medidas como ferramenta para o desenvolvimento de outros 

conhecimentos matemáticos. De acordo com esses autores, essa postura pode 

conduzir a uma interpretação errônea acerca da insuficiência do caráter de 
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objeto de estudo que esses conteúdos apresentam, ou ainda promover uma 

hierarquização entre os conhecimentos matemáticos, na qual as grandezas e 

medidas representariam conteúdos conceitualmente “menos nobres” (p. 74). 

   

1.3.4 Os números racionais nos PCNs do ensino fundamental 

 

Com base na leitura dos PCNs, tanto dos ciclos iniciais quanto dos 

ciclos finais do ensino fundamental, observa-se a indicação de que o trabalho 

relacionado aos números racionais se concentre, mais especificamente, nos 2.º 

e 3.º ciclos. Porquanto, para o primeiro ciclo, a preocupação versa em torno da 

necessidade de construir o significado de número natural. Enquanto que para o 

quarto ciclo, apesar de se propor a aplicação de atividades que visem 

consolidar as noções relacionadas aos números naturais, inteiros e racionais, a 

ênfase recai sobre o investimento na apreensão do conceito de número 

irracional.   

A recomendação é que, a partir de situações-problema, o aluno tenha a 

oportunidade de ampliar seu conceito de número, percebendo a existência das 

diversas categorias numéricas como uma criação da humanidade em função 

da necessidade de resolver problemas práticos. 

Dessa forma, objetiva-se para o segundo ciclo a construção do 

significado de número racional e de suas representações (fracionária e 

decimal), bem como a resolução de problemas envolvendo a aplicação das 

operações de adição e subtração apenas para os racionais na forma decimal 

(BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 80). 
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Esses objetivos são traduzidos através dos seguintes conteúdos 

conceituais e procedimentais: 

• Reconhecimento de números naturais e racionais no 
contexto diário. 

• Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela 
observação da posição dos algarismos na representação 
decimal de um número racional. 

• Extensão de regras do sistema de numeração decimal para 
compreensão, leitura e representação dos números racionais 
na forma decimal. 

• Comparação e ordenação de números racionais na forma 
decimal. 

• Localização na reta numérica, de números racionais na 
forma decimal. 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de representações 
fracionárias de uso freqüente. 

• Reconhecimento de que os números racionais admitem 
diferentes (infinitas) representações na forma fracionária. 

• Identificação e produção de frações equivalentes, pela 
observação de representações gráficas e de regularidades 
nas escritas numéricas. 

• Exploração dos diferentes significados das frações em 
situações-problema: parte-todo, quociente e razão. 

• Observação de que os números naturais podem ser 
expressos na forma fracionária. 

• Relação entre representações fracionária e decimal de um 
mesmo número racional. 

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-
problema, compreendendo diferentes significados das 
operações envolvendo números naturais e racionais. 

• Cálculo de adição e subtração de números racionais na 
forma decimal, por meio de estratégias pessoais e pelo uso 
de técnicas operatórias convencionais. 

• Cálculo simples de porcentagens (BRASIL, MEC/SEF, 1997, 
p. 86-88). 

 
Nas orientações didáticas, relacionadas ao ensino dos números 

racionais, assinalam com principal finalidade para o estudo desse tema, no 

segundo ciclo, a percepção pelos alunos da insuficiência dos números naturais 

para resolver determinados problemas, como: exprimir a medida de uma 

grandeza ou o resultado de uma divisão (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 101). 

Atentam para as dificuldades freqüentes na aprendizagem dos 

números racionais, em virtude das rupturas que eles supõem em relação às 
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idéias construídas pelos alunos acerca dos números naturais; reconhecendo, 

assim, como mais conveniente, a possibilidade de se introduzir o estudo 

desses numerais pela representação decimal, uma vez que sua utilização no 

contexto diário é mais freqüente, em especial, pelo advento das calculadoras 

(BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 102).  

No que diz respeito ao ensino dos números racionais na sua 

representação fracionária, exploram o conceito de fração em situações que 

apresentam as seguintes interpretações: como relação parte-todo nos 

contextos contínuos e discretos, como quociente e como razão. 

E estabelecem como critérios de avaliação o desenvolvimento pelo 

aluno das seguintes competências: 

• Ler, escrever números naturais e racionais, ordenar números 
naturais e racionais na forma decimal, pela interpretação do 
valor posicional de cada uma das ordens. 

• Realizar cálculos, mentalmente e por escrito, envolvendo 
números naturais e racionais (apenas na representação 
decimal) e comprovar os resultados, por meio de estratégias 
de verificação (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 93-94). 

 
Por fim, admitindo a complexidade que envolve a aprendizagem dessa 

categoria numérica nos ciclos iniciais do ensino fundamental, destacam que o 

trabalho realizado no segundo ciclo assume um caráter introdutório, devendo 

ser consolidado apenas nos ciclos finais. 

A construção do conceito de número racional pressupõe uma 
organização de ensino que possibilite experiências com 
diferentes significados e representações, o que demanda 
razoável espaço de tempo; trata-se de um trabalho que apenas 
será iniciado no segundo ciclo do ensino fundamental e 
consolidado nos dois ciclos finais (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 
104). 

 
Por conseqüência, os PCNs afirmam que o estudo dos números 

racionais nas suas representações fracionária e decimal, sobretudo no terceiro 

ciclo, merece uma atenção especial. 



 

 

86 

Nesse ciclo, é proposto o trabalho dos seguintes conteúdos: 

• Compreensão do sistema de numeração decimal, 
identificando o conjunto de regras e símbolos que o 
caracterizam e extensão das regras desse sistema de 
leitura, escrita e representação dos números racionais na 
forma decimal. 

• Reconhecimento de números racionais em diferentes 
contextos – cotidiano e históricos – e exploração de 
situações-problema em que indicam relação parte/todo, 
quociente, razão ou funcionam como operador. 

• Localização na reta numérica de números racionais e 
reconhecimento de que estes podem ser expressos na forma 
fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas 
representações. 

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-
problema, compreendendo diferentes significados das 
operações, envolvendo números naturais, inteiros e 
racionais, reconhecendo que diferentes situações-problema 
podem ser resolvidas por uma única operação e que 
eventualmente diferentes operações podem resolver um 
mesmo problema. 

• Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) 
envolvendo operações – com números naturais, inteiros e 
racionais –, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos nelas envolvidos, utilizando a 
calculadora para verificar e controlar resultados (BRASIL, 
MEC/SEF, 1998, p. 71-72). 

 
Trata-se de um trabalho que precisa ser considerado também no 

quarto ciclo e que deve priorizar a resolução de situações que abordem sua 

utilização no contexto social e histórico. Sendo que, no último ciclo, o ensino 

dos números racionais ainda é abordado como ferramenta para colocar o aluno 

diante de situações que gerem a necessidade da utilização dos números 

irracionais. 

Percebe-se, através da relação dos conteúdos, que o significado de 

fração como operador é introduzido nesses ciclos. Contudo, adverte-se para a 

preocupação de abordar os quatro significados (parte/todo, quociente, razão e 

operador) não de forma isolada, mas priorizando um trabalho sistemático que 

possibilite sua análise e comparação em variadas situações-problema 

(BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 103).  
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Para o estudo das operações envolvendo números fracionários, 

também introduzido nesses ciclos, sugerem o uso de estratégias como: 

representações gráficas, equivalência e outras propriedades matemáticas, a 

fim de superar a memorização de regras ou procedimentos mecânicos, que só 

tendem a limitar o ensino do cálculo (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 67).  

Ainda sob o motivo de sobrepujar as práticas tradicionais de ensino 

pouco significativas para a aprendizagem, salientam a importância de propiciar 

ao aluno o contato com situações que envolvam os diferentes tipos de números 

trabalhados, pressupondo que atividades dessa natureza (nada freqüentes no 

ensino atual) possibilitam consolidar, ampliar e melhor construir o significado de 

cada um desses números.  

Nesse sentido, espera-se que ao final do ensino fundamental o aluno 

seja capaz de: 

Utilizar os diferentes significados dos números naturais, 
inteiros, racionais, irracionais e das operações para resolver 
problemas, em contextos socais, matemáticos ou de outras 
áreas do conhecimento (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 92). 

    
A título de considerações finais, gostaríamos de expor algumas 

reflexões. 

É compreensível a posição tomada pelos PCNs de não enfatizar o 

estudo de frações nas séries iniciais do ensino fundamental, em função da sua 

pouca influência em situações do cotidiano. No entanto, parece-nos que essa 

preocupação não tem sido contemplada pelos autores de livros didáticos do 2.º 

ciclo, que permanecem dedicando longos capítulos ao seu estudo, inclusive 

abordando questões relacionadas às operações com os números fracionários. 

Por outro lado, de acordo com o MEC/SEF (1998), ainda assim, os 

alunos chegam ao terceiro ciclo sem apresentar uma compreensão satisfatória 
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sobre os diferentes significados de número racional, nem mesmo aqueles que 

envolvem os racionais na forma decimal (p. 100-101). 

Segundo Bertoni (2004), os livros de 5.ª à 8.ª séries, por sua vez, 

similarmente, não têm apresentado mudanças no sentido de uma introdução 

mais cuidadosa às frações e às operações entre elas, visando suprir essa 

lacuna deixada nas séries iniciais (p. 1). 

A conseqüência desse contexto de indefinições é, pois, observada 

através dos resultados de pesquisas e do desempenho dos alunos nas 

avaliações nacionais, os quais atestam: o tema frações tem sido apontado 

como um dos mais problemáticos na aprendizagem da Matemática no ensino 

fundamental. 

Assim, considerando a importância que o ensino das representações 

fracionárias apresenta para o desenvolvimento de outros conteúdos 

matemáticos, como proporções, equações e cálculo algébrico, é provável que 

as dificuldades dos alunos com esse tópico afetem a compreensão de outros 

conceitos matemáticos igualmente importantes.  

Uma outra observação que podemos fazer, relaciona -se ao tempo 

dedicado ao ensino de frações no ensino fundamental. Bertoni (2004) observa 

que, a partir das recomendações dos PCNs, o espaço para a aprendizagem 

desses números nas séries iniciais foi diminuído e não houve ganho de espaço 

nas séries finais (p. 1).   

Concordamos com Rodrigues et al (2004) quando afirmam que o 

trabalho com os números racionais, começando com os aspectos intuitivos até 

os formais, não pode ser considerado nas séries posteriores ao ensino 

fundamental como um objetivo já alcançado (p. 14). 
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Por fim, salientamos a preocupação de Behr et al (1983) ao proporem a 

utilização de materiais manipulativos para o desenvolvimento dos 

subconstrutos dos números racionais. Para esses autores, a manipulação é 

uma componente principal no desenvolvimento de sistemas representacionais 

e a habilidade em fazer traduções, entre os vários sistemas de representação 

(situações concretas – idéias abstratas – símbolos escritos), torna as idéias 

mais significativas para as crianças (p.103). 

Contudo, tanto nas considerações iniciais acerca dos conteúdos a 

serem trabalhados em cada ciclo, quanto nas orientações didáticas, o único 

recurso didático sugerido pelos PCNs, no estudo dos números racionais, é a 

calculadora.  

Na pesquisa desenvolvida por Rodrigues et al (2004) fica evidenciado 

que essa tendência dos PCNs parece ser acompanha pelos autores de livros 

didáticos. Ao analisar algumas coleções de livros de Matemática que abrangem 

os quatro ciclos do ensino fundamental, esses pesquisadores identificaram 

uma reduzida abordagem de uso de materiais de manipulação 
no desenvolvimento dos sub-construtos de números racionais, 
embora tal abordagem seja vinculada a uma perspectiva 
adequada de desenvolvimento das atividades, coerente com a 
proposta pedagógica de cada autor e vinculada a uma 
perspectiva de resolução de problemas (RODRIGUES et al., 
2004, p. 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

 

1.4.1 Conceituando o livro d idático 

 

Alvo de críticas e elogios, interesse de pais, educadores, alunos, 

psicólogos e profissionais que lidam com políticas públicas, o livro didático, 
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dada a importância que assume no contexto escolar, tem se tornado também, 

nas últimas décadas, preocupação de estudos e pesquisas da área 

educacional. 

Embora presente no imaginário de qualquer um dos sujeitos que 

compõem a situação didática, para Batista (2000), conceituar o que vem a ser 

o livro didático não parece uma tarefa tão simples.  Apesar de conceituá-lo 

como aquele livro ou impresso empregado pela escola, para o desenvolvimento 

de um processo de ensino e formação (ibidem, p. 543), o autor supracitado, 

após fazer uma longa reflexão acerca dos problemas que podem resultar da 

conceituação por ele apresentada, é coerente ao mostrar a complexidade que 

envolve essa fonte de informação, concluindo que esse material que constrói 

diferentes modos de articulação com o trabalho de ensino é, por fim, um objeto 

multifacetado, que possui diferentes dimensões, relacionadas às condições 

com base nas quais é construído (BATISTA, 2000, p. 566). 

Molina (1988), por sua vez, ao propor uma discussão da relação 

existente entre o livro didático e a atividade exercida pelo professor, preferiu 

ser mais específica ao distinguí-lo dos demais livros que circulam no ambiente 

escolar. Por isso, explica: 

Todo livro, em princípio, presta-se a ser utilizado para fins 
didáticos, isto é, em situação deliberadamente estruturada com 
o objetivo de ensinar algo a alguém. Isto não significa, 
entretanto, que qualquer livro utilizado para fins didáticos possa 
ser considerado um livro didático. No presente trabalho, 
entende-se como tal, uma obra escrita (ou organizada, como 
acontece tantas vezes) com a finalidade específica de ser 
utilizada numa situação didática, o que a torna, em geral, 
anômala em outras situações (MOLINA, 1988, p. 17). 

 
Lajolo (1996) diz que para ser considerado didático, um livro precisa 

ser usado, de forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado 

objeto do conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina 
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escolar. Além disso, o livro didático caracteriza-se ainda por ser passível de 

uso na situação específica da escola, isto é, de aprendizado coletivo e 

orientado por um professor (p. 4-5). 

Para Bittencourt (1998), o livro didático é, antes de tudo, uma 

mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução das 

técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado (p. 

71). No entanto, por considerá-lo também um objeto de múltiplas facetas, a 

autora caracteriza-o ainda como um depositário dos conteúdos escolares, um 

instrumento pedagógico e um veículo portador de um sistema de valores, de 

uma ideologia, de uma cultura (BITTENCOURT, 1998, p. 72).  

Contudo, independente das divergências e convergências que giram 

em torno da conceituação atribuída ao livro didático, pesquisadores e 

especialistas no tema são unânimes em afirmar que esse é, reconhecidamente, 

um instrumento presente na sala de aula. Pode não ser o mais desejável, nem 

tão pouco o ideal, mas certamente para muitos professores ainda é o 

indispensável.  

 

1.4.2 O lugar ocupado p elo livro d idático na sala de aula 

 

De acordo com os estudos realizados por Coracini (1999), para uma 

parcela significativa dos professores causa espanto a possibilidade de não ter o 

livro didático sempre a disposição. Segundo ela,  

Embora reconhecendo os defeitos dos livros, muitos 
professores preferem adotar um por diversas razões: os alunos 
ficam perdidos, sem referência para estudar; o professor tem 
parâmetros (reconhecidos) para definir o que deve ensinar e 
não perde tempo com conteúdos menos importantes, além, é 
claro, da economia de tempo para preparar as aulas 
(CORACINI, 1999, p. 35). 
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Por esse motivo, a autora acredita que a importância dessa temática se 

intensifica quando se constata, através das pesquisas, que os livros didáticos 

constituem muitas vezes o único material de acesso ao conhecimento tanto por 

parte de alunos quanto por parte de professores que neles buscam legitimação 

e apoio para suas aulas (CORACINI, 1999, p. 11). 

Importância essa que se torna maior se cogitarmos a hipótese de ele 

ser não apenas o único livro com o qual as crianças têm contato durante o seu 

período escolar, mas também por toda a sua vida. Como lembra Molina (1988), 

considerando-se o fato de que, ao deixar a escola, pode ocorrer que jamais 

tornem a pegar em livros, percebe-se que, para muitos cidadãos, o livro 

didático termina por ser “o” livro (p. 18). 

Assim, é possível afirmar que o livro didático parece ser tão presente 

na sala de aula quanto o próprio professor. Na opinião de Coracini (1999), ele é 

o centro do processo de ensino-aprendizagem, especialmente nos níveis 

fundamental e médio, a ponto de nos levar a questionar se o ensino está 

centrado no aluno, como gostariam pedagogos e professores, ou no livro 

didático, do qual o professor não seria senão o mediador (p.35). 

Oliveira et al (1984) afirmam que é ele quem, inclusive, determina o 

caráter atribuído ao papel do professor no processo educativo. Encarado como 

algo que está a serviço da relação professor-aluno, no pensamento desses 

autores, o livro está para o aluno como o prolongamento da ação do professor 

(p. 27). 

Observa-se, então, que da qualidade de ferramenta de trabalho para o 

professor, o livro passou a ser instrumento imprescindível no desenvolvimento 
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das aulas. Não há como tergiversar: até então o livro didático tem ocupado 

“cadeira cativa” na escola. 

 

1.4.3 O livro d idático e o trabalho do cente 

 

Na verdade, a posição privilegiada que o livro didático ocupa hoje na 

escola pode ser explicada por razões históricas que marcaram a questão da 

educação no contexto brasileiro. De acordo com Batista (2000),  

é no mercado escolar, que acolhe e utiliza o livro didático, (...) 
que podem ser encontrados muitos dos fatores condicionantes 
das características materiais, funcionais e estruturais da 
produção didática de uma determinada sociedade, num 
determinado momento de sua história (BATISTA, 2000, p. 562-
563). 

 
Com o processo de democratização do ensino público, ao longo dos 

anos 60 e 70, a população escolar brasileira cresceu consideravelmente. Esse 

crescimento, por sua vez, exigiu a necessidade de um número maior de 

professores em um curto período de tempo. Preparados pelos Cursos de 

Licenciatura ou pelas Escolas Normais, esses profissionais tiveram uma 

formação deficitária. Como ressalta Molina (1988), neste caso, infelizmente, a 

quantidade não se fez acompanhar pela qualidade e o que se viu foi a 

formação de professores em cursos rápidos, sem maior embasamento teórico 

(p. 26). 

A extensão do crescimento de docentes, no Brasil, no período acima 

refereciado, pode ser apreciada pelos dados estatísticos apresentados por 

Batista (2000) sobre um estudo realizado pela professora Aparecida Joly 

Gouveia (1968). Os resultados da pesquisa mostram que os professores de 

nível médio eram cerca de 67.000 em 1959 e calcula-se que, quatro anos 
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depois, em 1963, já tivessem ultrapassado a casa dos cem mil, além de 

constituírem também, nessa mesma época, “a categoria profissional mais 

numerosa dentre as consideradas de nível universitário” (BATISTA, 2000, p. 

559-560).  

Foi, então, num cenário caracterizado por professores sobrecarregados 

de aulas, com longas jornadas de trabalho, número excessivo de alunos e, 

principalmente, má formação, que surgiu a concepção de livro didático como 

organizador da prática pedagógica. Geraldi (1991) afirma que: 

A solução para o despreparo do professor, em dado momento, 
pareceu simples: bastaria oferecer-lhes um livro que, sozinho, 
ensinasse aos alunos tudo o que fosse preciso. (...) Os livros 
didáticos seriam de dois gêneros: verdadeiros livros de textos 
para os alunos e livros-roteiro para os professores, para que 
aprendessem a servir-se bem daqueles (...) Automatiza-se, a 
um tempo, o mestre e o aluno, reduzidos a máquinas de 
repetição de material (...) (GERALDI, 1991, p.125). 

 
A partir disso, o livro didático passou a assumir um papel fundamental 

na sala de aula. Segundo Batista (2001), o modelo de livro didático instituído 

tinha por principal função estruturar o trabalho pedagógico, apresentando, 

portanto, as seguintes características: 

Buscando assumir essa função estruturadora do trabalho 
pedagógico, os livros didáticos tendem a apresentar não uma 
síntese dos conteúdos curriculares, mas um desenvolvimento 
desses conteúdos; a se caracterizar não como um material de 
referência, mas como um caderno de atividades para expor, 
desenvolver, fixar e, em alguns casos, avaliar o aprendizado; 
desse modo, tendem a ser não um apoio ao ensino e ao 
aprendizado, mas um material que condiciona, orienta e 
organiza a ação docente, determinando uma seleção de 
conteúdos, um modo de abordagem desses conteúdos, uma 
forma de progressão, em suma, uma metodologia de ensino, 
no sentido amplo da palavra (BATISTA, 2001, p. 29). 

 
Algumas décadas já se passaram, mas as pesquisas continuam 

atestando que essa visão de livro didático vem se consolidando ao longo dos 

anos. Conforme Lajolo (1996), a precaríssima situação educacional faz com 
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que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, 

marcando, pois, de forma decisiva, o ‘que’ se ensina e ‘como’ se ensina o que 

se ensina (p. 4). 

Sobre esse aspecto, Freitag et al (1989) complementam: o livro 

didático não é visto como instrumento de trabalho auxiliar na sala de aula, mas 

sim como a autoridade, a última instância, o critério absoluto de verdade, o 

padrão de excelência a ser adotado na aula (p. 124). 

Bittencourt (1998) acrescenta que, além do livro didático continuar 

sendo o principal instrumento de trabalho para professores e alunos, passou a 

ser também, para os pais, um material indispensável, os quais consideram-no 

como referencial básico para o estudo (p. 71).  

É comum, portanto, ouvirmos depoimentos de professores que se 

sentem pressionados pelos pais, especialmente em escolas privadas, a 

cumprirem integralmente o programa proposto pelo livro adotado. Como bem 

lembra Souza (1999a), ele é encarado como um paradigma que sustenta a 

transmissão de saber via escola (p. 94).  Para essa autora, inclusive, o trabalho 

dos agentes do MEC (através do Plano Nacional do Livro Didático) contribui 

para legitimar o LD como fonte quase que exclusiva de transmissão de 

conhecimento em contexto escolar (SOUZA, 1999a, p. 57-58). 

Na opinião de Silva (1996), a tradição do livro didático, sustentada por 

pais, organização escolar, marketing das editoras e imaginário de professores, 

acabou associando a aprendizagem ao cumprimento das liturgias dos livros 

didáticos.  

Não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o 
com um livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro 
e o conhecimento são elementos inseparáveis, 
indicotomizáveis. E aprender, dentro das fronteiras do contexto 
escolar, significa atender às liturgias dos livros, dentre os quais 
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se destaca aquela do livro “didático” (...) pois é assim mesmo 
(e somente assim) que se aprende (SILVA, 1996, p. 11). 

 
Dessa forma, a partir das considerações acima levantadas, percebe-se 

a necessidade da realização de estudos que visem à análise avaliativa desse 

objeto tão presente no contexto escolar brasileiro. Paraíso (1997) nos adverte 

para a importância de investigações dessa natureza: 

Daí a importância de estudos que examinem atentamente 
esses livros didáticos, já que eles orientam as práticas 
pedagógicas, selecionam o que é válido e, portanto, o que 
merece ser ensinado, são os direcionadores das 
aprendizagens escolares e, por fim, são materiais centrais do 
“currículo em ação” (PARAÍSO, 1997, p. 92). 

 

1.4.4 A avaliação do livro d idático 

 

Não obstante, o livro didático ter se consolidado como fonte referencial 

para o ensino e a aprendizagem; como portador do conhecimento a ser 

estudado; como veiculador de “verdades sacramentadas”; ou ainda como lugar 

do saber definido, pronto, acabado, correto e dessa forma, fonte última (e às 

vezes, única) de referência (SOUZA, 1999a, p. 27), há um bom tempo, as 

pesquisas denunciam a falta de qualidade que eles apresentam. Como observa 

Batista (2001),  

(...) estudos e investigações sobre a produção didática 
brasileira vinham, reiteradamente, desde meados da década de 
60, denunciando a falta de qualidade de parte significativa 
desses livros: seu caráter ideológico e discriminatório, sua 
desatualização, suas incorreções conceituais e suas 
insuficiências metodológicas (BATISTA, 2001, p. 11-12). 

 
Entretanto, como revela Batista (2000), os dados relativos à produção 

editorial brasileira vêm indicando que o impresso didático desempenha um 

papel extremamente importante no quadro mesmo dessa produção em geral 

(p. 532). De acordo com os dados publicados na Folha de São Paulo, de abril 
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de 1998 (citados pelo referido autor), mais da metade da produção editorial 

brasileira é de livros didáticos: 70% dos livros produzidos no país, em 1997, 

eram destinados ao ensino (BATISTA, 2001, p. 532). É válido salientar que o 

FNDE19 tem uma participação significativa na aquisição desses exemplares. 

Dados como esses reforçam a convicção de que é preciso dobrar a 

atenção sobre a produção dos livros didáticos brasileiros. A respeito dessa 

discussão, Molina pondera: 

A atração exercida por um tal mercado pode levar à produção, 
por vezes, de livros destinados antes a gerar lucros imediatos, 
em lugar de serem frutos de uma preocupação maior com os 
objetivos primeiros da obra didática. (MOLINA, 1988, p. 20) 

 
Além disso, na opinião de Batista (2001), a concepção de livro didático, 

como estruturador do trabalho docente, tem se mostrado pouco adequada para 

responder às exigências apresentadas pelo contexto educacional 

contemporâneo. Para o autor,  

esse contexto é marcado pela afirmação da diversidade e 
flexibilidade das formas de organização escolar, originadas 
pela necessidade de atender aos diferentes interesses e 
expectativas gerados por fatores de ordem cultural, social e 
regional. Para isso, é necessário dispor de um livro didático 
também diversificado e flexível, sensível à variação das formas 
de organização escolar e dos projetos pedagógicos, assim 
como à diversificação das expectativas e interesses sociais e 
regionais (BATISTA, 2001, p. 30). 

 
Nessa perspectiva, se o discurso anterior se pautava na preocupação 

com a expansão do número de discentes e docentes, em virtude da 

necessidade de se garantir acesso à escola para todos (o que levou a 

cristalização de um modelo de livro didático como estruturador do trabalho 

docente), hoje a preocupação versa em torno de se procurar garantir um 

ensino de qualidade, o que aponta também – entre outras iniciativas – para a 

                                                
19 Fundação Nacional do Livro Didático. 
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apreciação criteriosa da produção didática com vistas a torná-la cada vez mais 

próxima à diversidade das práticas docentes. 

Em meio a essa nova preocupação, o MEC, depois de dez anos de 

implantação do Programa Nacional do Livro Didático20 (Decreto 91542/85), em 

1995, passou a desenvolver a avaliação sistemática e contínua dos livros 

didáticos inscritos pelas editoras para serem adquiridos pelo programa. Pois, 

muito embora a compra dos livros didáticos envolvesse recursos volumosos do 

Estado21, até então, sua ação se limitava à aquisição e distribuição gratuita dos 

livros escolhidos pelos professores.  

Assim, em 1996, é divulgado o primeiro Guia de Livros Didáticos, que 

reunia os resultados do processo de avaliação dos livros inscritos no PNLD/97. 

Nessa versão foram analisadas 466 obras destinadas as quatro primeiras 

séries do ensino fundamental. Ao final do processo, os livros analisados 

receberam a seguinte classificação:  

Número de exemplares Classificação 
63 Recomendados 
42 Recomendados com ressalvas 
281 Não-recomendados 
80 Excluídos 

                              Fonte: MEC/FNDE  

 
De posse do Guia, os professores puderam escolher os livros que mais 

se adequassem à realidade didático-pedagógica de sua escola. Só não 

puderam escolher os livros excluídos pelo PNLD (por serem livros que 

apresentavam erros conceituais graves, preconceitos e discriminação), mas 

                                                
20 Programa de iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que tem por objetivos básicos a 
aquisição e a distribuição, universal e gratuita, de livros didáticos para os alunos das escolas 
públicas do ensino fundamental. Realiza-se por meio do FNDE e é coordenado pela Secretaria 
da Educação Fundamental (SEF). 
21 Como expõe Batista (2001), segundo dados fornecidos pelo FNDE (Autarquia federal 
vinculada ao MEC e responsável pela captação de recursos para o financiamento de 
programas voltados para o ensino fundamental), o governo gastou em 1999 cerca de 373 
milhões em livros didáticos (p. 22). 
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ainda podiam optar pelos livros que estavam na categoria dos não-

recomendados. Não surpreendentemente, as escolhas – nesse primeiro 

momento – recaíram de forma predominante sobre os livros menos qualificados 

pela avaliação: as obras não-recomendadas constituíram 71,90% do universo 

das escolhas, enquanto que 19,64% dizem respeito às obras recomendas e 

8,46% às obras recomendadas com ressalvas22. 

Em 1999 o MEC começou a avaliar também os livros destinados às 

séries finais do ensino fundamental (5.ª à 8.ª séries). 

O programa foi sofrendo mudanças nas edições seguintes e, 

atualmente, o Guia do Livro Didático - visando a melhor divulgação dos 

resultados da avaliação e o aprimoramento das escolhas por parte dos 

professores - deixou de vir acompanhado de um catálogo com uma simples 

listagem dos livros avaliados, para apresentá-los unicamente através de uma 

resenha sobre cada volume das coleções analisadas. Além disso, os livros 

encontram-se classificados em: recomendados com distinção (RD), 

recomendados (R) e recomendados com ressalvas (RR). Outrossim, as 

escolhas passaram a ser feitas por coleção, o que, segundo o MEC, contribuirá 

para preservar a unidade e a articulação didático-pedagógica da escola, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento curricular de forma integrada 

(BRASIL, MEC/SEF, 2001, p. 2). E ainda, no início de cada Guia encontra-se 

uma introdução com algumas considerações gerais sobre os objetivos e as 

ações do programa, bem como os critérios utilizados na avaliação dos livros e 

o modelo da ficha usada pelos pareceristas na análise. 

                                                
22 Dados fornecidos pelo MEC/FNDE e publicados no trabalho de Batista (2001, p. 20). 
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Mister se faz lembrar que o Guia do PNLD/2005, que se propôs à 

análise dos livros de 5.ª a 8.ª séries, já traz uma inovação em relação ao 

anterior (PNLD/2004 – 1.ª a 4.ª série), no sentido de não apresentar as 

menções classificatórias (RD, R, RR) atribuídas aos livros até então. Os livros, 

analisados e indicados por esse Guia, estão simplesmente relacionados em 

ordem alfabética. De acordo com o MEC, dessa forma, a leitura atenciosa das 

resenhas se torna ainda mais importante (BRASIL, MEC/SEF, 2004, p. 6). 

Ressaltamos que, ao contrário do que ocorreu com o primeiro Guia, 

hoje somente podem ser adquiridos com recursos públicos os livros 

recomendados pelo MEC. Ou seja, os professores ficam limitados a escolher 

apenas aqueles manuais avaliados e indicados no PNLD, até porque as 

categorias não-recomendados e excluídos foram extintas nas avaliações 

subseqüentes. 

 

1.4.5 O livro d idático e o ensino de matemática 

 

É possível observar, nas últimas décadas, um crescente interesse 

pelas questões relativas ao ensino-aprendizagem da Matemática. Com o 

aumento de estudos e pesquisas realizados na área de Educação Matemática, 

as reflexões realizadas apontam novos horizontes para os programas, os 

conteúdos e os métodos de ensino dessa disciplina, seja na escola básica ou 

nos cursos de formação de professores.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Área de Matemática -, por 

exemplo, embora não apresentem um caráter de obrigatoriedade, representam 
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o esforço da noosfera23, na tentativa de promover um ensino voltado para a 

educação básica pautado nas novas orientações que emergem das mais 

recentes discussões no âmbito do saber científico. 

É de se esperar, como já foi mencionado anteriormente, que a 

produção dos manuais didáticos acompanhe essas mudanças, contribuindo 

assim para que, de fato, o ensino de matemática nas escolas reflita as 

perspectivas atuais, porquanto esses manuais ainda exercem grande influência 

sobre a atuação do professor em sala de aula.  

E no que tange a questão do livro didático de matemática, parece-nos 

que essa influência é ainda mais acentuada. Estudos como o de Ball e Feiman-

Nemser (1988) apud Mandarino e Belfort (2004), indicam que os professores, 

que lecionam matemática nas séries iniciais, terminam sua formação inicial 

com um domínio insuficiente dos conteúdos matemáticos que deverão ensinar, 

precisando, portanto, do apoio de um livro didático (p. 9).  

Quiçá, essa informação nos dê, ao menos, indícios para entender 

algumas questões relacionadas às características de produção do livro didático 

de matemática, bem como o estilo que apresentam aqueles livros que estão, 

preferencialmente, nas escolhas dos docentes dos primeiros ciclos do ensino 

fundamental. 

De acordo com Batista (2000), os manuais didáticos de matemática 

caracterizam-se pela dedicação a exposição dos conteúdos, assumindo uma 

postura de independência do contexto de sala de aula (p. 549).  

                                                
23 Noosfera é o conjunto das fontes de influência que atuam na seleção dos conteúdos, que 
deverão compor os programas escolares e que determinam todo o funcionamento do processo 
didático (...) Fazem parte da noosfera: cientista, professores, especialistas, políticos, autores de 
livros e outros agentes da educação (PAIS, 1999, p. 17). 
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Ao problematizar sobre as possibilidades de mediação propostas pelos 

livros didáticos, ao longo da história, esse pesquisador cita um livro de 

Matemática como exemplo dos manuais que se enquadram na tendência dos 

que relegam ao professor a condição de dependência e subordinação no 

processo de ensino.  

Um livro que leva ao extremo a tendência de realizar essa 
mediação, atribuindo um lugar subordinado ao professor, 
assumindo a sua voz, é o manual para o ensino de Matemática 
de Eduardo Sarquis Soares (1996), no qual o autor é 
representado como um professor da disciplina que acompanha 
e guia a utilização do livro pelo aluno, por meio de ilustrações e 
legendas (BATISTA, 2000, p. 553). 

 
O autor caracteriza esses manuais pela elaboração sob a forma de 

assumir a voz do professor. Eles são verdadeiros estudos dirigidos: além de 

apresentarem uma seleção dos conteúdos a serem ensinados (inclusive, 

distribuindo-os em unidades de acordo com o tempo escolar), direcionam o 

conjunto de atividades que devem introduzir, desenvolver e até mesmo avaliar 

o domínio dos alunos (BATISTA, 2000, p. 552-553).  

É suficiente folhear alguns exemplares de livros referenciais da sala de 

aula de matemática, nas últimas décadas, para comprovar que as 

características elencadas por esse autor traduzem, com propriedade, o caráter 

das produções didáticas que vigoraram na área de matemática por um bom 

tempo.  

Mas, o que explica essa realidade? Que fatores são responsáveis por 

delinear o livro de matemática dessa forma? 

Sabemos que as décadas de 60 e 70 marcaram um período de 

importantes mudanças para o ensino da matemática, as quais culminaram com 

o Movimento da Matemática Moderna. Esse movimento, que impôs reformas 

curriculares a partir dos princípios da matemática pura para todos os níveis de 
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ensino, instituiu um currículo de matemática que primava pela lógica, pelo 

desenvolvimento dedutivo rigoroso e pela ênfase à linguagem matemática 

(KLINE, 1976, p. 108).   

Segundo os PCNs (Área de Matemática), no Brasil, esse movimento foi 

veiculado, principalmente, pelos livros didáticos.  

Pitombeira et al (2000) lembram que o Grupo de Estudos do Ensino de 

Matemática (GEEM), fundado na década de 60 por Osvaldo Sangiorgi24, 

ofereceu cursos de formação continuada para professores de matemática e 

docentes das séries iniciais por quinze anos. Sendo que três das professoras,  

que mais fortemente defenderam a iniciativa desses cursos atuarem no antigo 

ensino primário (Lucila Bechara, Manhucia Libermann e Anna Franchi), 

escreveram importantes livros didáticos para as séries iniciais, com base nas 

idéias do Movimento da Matemática Moderna para o novo currículo dessa 

disciplina (p. 43). 

Os fatos, porém, indicam que o objetivo principal do movimento, que 

era exatamente despertar o interesse dos jovens pela matemática, contribuindo 

assim para o aumento do número de cientistas, não foi alcançado.  

De acordo com Kline (1976), os líderes da matemática moderna 

achavam que a matemática em si própria é atrativa para os jovens (p. 103). Por 

esse motivo, os matemáticos dessa época, no intuito de investir no ensino da 

matemática pura, isolaram os seus conteúdos de possíveis aplicações práticas. 

Assim, o ensino de matemática pura, embora fornecesse problemas 

desafiadores, não parecia ser nem um pouco relevante para a vida dos 

estudantes ou para a realidade da sala de aula.  

                                                
24 Considerado como “pai” do Movimento da Matemática Moderna no Brasil. 
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Criticando essa iniciativa do Movimento, Kline (1976) comenta: se, para 

os matemáticos modernos,  

o defeito mais grave do currículo tradicional está na falta de 
motivação. Ao invés de remediar este defeito gravíssimo, o 
currículo moderno agravou-o. Não se pode motivar o jovem a 
aprender matemática com mais matemática (...) Isolar a 
matemática é também despojá-la de sentido (...) Isolando a 
matéria, a matemática torna-se sem sentido e sem atrativo 
(KLINE, 1976, p. 103).  
 

Por conseguinte, até os futuros professores da época sofreram um 

grande dilema ao desejarem investir na sua formação profissional. Na 

explicação de Kline (1976), como os cursos de graduação privilegiavam os 

programas de bacharel ou doutorado em matemática –  que mais se prestavam 

à formação de futuros matemáticos do que ofereciam a formação didática que 

os professores de matemática do ensino básico necessitavam, além de serem 

muito difíceis – a alternativa encontrada por esses profissionais foi o ingresso 

nas Escolas de Educação. Escolas estas que, também para Kline (1976), não 

ofereciam a formação necessária no que diz respeito aos conhecimentos 

matemáticos: 

Ali podem aprender sobre educação, mas não matéria de 
estudo. Por conseguinte, os professores não se encontram em 
melhor situação para julgar o que é importante em matemática 
e desenvolver a capacidade de ensinar e escrever textos para 
as escolas (KLINE, 1976, p. 204). 

 
No entanto, esses acontecimentos só contribuíram para aumentar o 

prestígio intelectual daqueles que lidavam com o currículo moderno da 

matemática. De acordo com Kline (1976), os líderes do movimento 

empreenderam organizadas campanhas a favor da adoção do novo currículo 

em reuniões de professores, diretores e administradores, que, impressionados, 

aderiram às inovações propostas, diante da condição de mostrar aos pais e às 

juntas escolares que estavam atualizados (p. 167-168).  
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Ainda sobre esse aspecto, Miorim (1998) comenta: 

Em nenhum outro momento o ensino da Matemática foi 
discutido, divulgado e comentado como naquele período. Os 
jornais noticiavam, os professores faziam cursos, os livros 
didáticos multiplicavam-se, os pais assustavam-se e os alunos 
aprendiam a Matemática Moderna (MIORIM, 1998, p. 114). 

 
Portanto, não há como negar a força que esse movimento exerceu 

sobre o ensino de matemática. Por esse motivo, é compreensível a persistente 

resistência às substituições das idéias relacionadas a esse movimento, tanto 

na prática dos professores quanto nos cursos de formação e na produção dos 

livros didáticos.  

Hoje, quase três décadas depois do início das críticas ao movimento, 

percebe-se, ainda fortemente arraigada, a tendência ao formalismo 

matemático. O estilo de apresentação dos conteúdos, que obedece a 

seqüência definição-exemplos-exercício de fixação, característica marcante 

dos manuais de matemática, continua sendo observado em alguns dos livros 

que circulam em nossas escolas. 

Felizmente, esse não é um quadro generalizado. A medida em que as 

propostas curriculares oficiais e os critérios de avaliação dos livros didáticos 

têm primado pelas idéias atuais relacionadas ao ensino de matemática,  alguns 

autores têm ousado fazer inovações nas suas produções25. Pitombeira et al 

(2000) afirmam: 

Vários autores pioneiros têm conseguido colocar nas páginas 
dos seus livros as idéias mais recentes da educação 
matemática, buscando trazer para os alunos uma matemática 
mais viva, conectada com a realidade e parte integrante do 
mundo no qual vivemos (PITOMBEIRA et al., 2000, p. 46). 

 

                                                
25 Aqui não discutimos os reais motivos dessas mudanças. Não se sabe se a sua efetivação se 
dá pelo fato desses autores serem realmente adeptos das novas idéias ou pela “pressão” das 
avaliações do PNLD para uma modelação dos livros didáticos as suas exigências. 
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E de fato, já é possível vislumbrar, embora muito sutilmente, algumas 

mudanças na produção dos livros didáticos de matemática. Analisando as 

resenhas apresentadas no PNLD/2005, por exemplo, observamos a 

preocupação de alguns autores em contemplar as novas preocupações para o 

ensino de matemática, incluindo em suas obras os seguintes aspectos: a 

apresentação dos conceitos a partir de problematizações, valorizando a 

participação dos alunos na construção destes; o tratamento da informação; a 

aplicação significativa dos conteúdos matemáticos ao cotidiano dos alunos; a 

abordagem histórica dos conhecimentos matemáticos; a ênfase no estudo dos 

conceitos relacionados à geometria, às grandezas e às medidas; e o incentivo 

ao recurso aos jogos, às novas tecnologias e aos materiais pedagógicos. 

No que diz respeito ao último aspecto citado, isto é, a importância do 

recurso aos materiais pedagógicos no desenvolvimento das aulas de 

matemática, Barbosa (2003) aponta o excesso de conteúdos nos livros 

didáticos como um dos motivos que dificultam essa prática. O autor acredita 

que não há como introduzir o uso desses materiais quando a realidade 

denuncia que os professores fazem verdadeiros malabarismos para tentar 

“vencer o livro”. E acrescenta: com esse intuito termina o livro sendo um 

inibidor de práticas pedagógicas que possibilitassem usar variedades de 

instrumentos pedagógicos (p. 10).  

Por esse motivo, Barbosa (2003) defende a produção de livros 

didáticos por ciclos. Assim, ao invés de termos um livro para cada série, 

teríamos um só livro a ser estudado ao longo dos dois anos de escolaridade 

que correspondem a cada ciclo.  
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Lembramos que é, exatamente, por ciclos que os conteúdos 

matemáticos encontram-se distribuídos nos PCNs. De acordo com as 

orientações desse documento, a iniciativa de agrupá-los em ciclos tem a 

finalidade de evitar a excessiva fragmentação dos conteúdos, possibilitando 

uma abordagem menos parcelada dos conhecimentos (BRASIL, MEC/SEF, 

1998, p. 52). 

Por fim, Barbosa (2003) conclui que essa fusão traria benefícios para 

os professores, que teriam mais tempo para desenvolver seus trabalhos; para 

os pais e o governo, com a redução dos gastos; e até mesmo para as editoras, 

pois talvez diminuísse a prática de xerocopiar livros que vem aumentando ano 

a ano (p. 10). 

Por outro lado, estudos bem recentes apontam que não é suficiente 

apenas investirmos em mudanças na elaboração dos livros didáticos de 

matemática.  

Como vimos, a formação insuficiente dos professores que ensinavam 

matemática foi um fator considerável para a situação de desacertos em que se 

encontra o livro didático. Sem o conhecimento necessário, esses professores 

foram obrigados a se apegarem cada vez mais aos livros, os quais foram-se 

moldando à tendência de cumprir o papel de principal mediador no ensino de 

matemática. 

Mesmo porque, como propugna Belfort (2003), o público-alvo das 

editoras são os professores e não os alunos.  

Alunos não compram livros texto de sua própria escolha, 
mesmo quando o dinheiro sai dos seus bolsos, ou dos de seus 
responsáveis. Livros texto são recomendados por professores, 
e é para este público que o livro é elaborado, e deve, em última 
análise, parecer atrativo. Embora o produto possa ser diferente 
em diferentes países, o público-alvo a ser conquistado não 
muda: o livro-texto tem que continuar sendo vendável para os 
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professores, já que são eles que indicarão a compra do 
material a seus alunos (ou pais, escolas, ministérios, ou quem 
mais de direito) (BELFORT, 2003, p. 8). 

 
Assim, para o professor que está na escola há alguns anos e sempre 

ensinou matemática dessa forma, ou para quem está chegando agora na 

escola e sempre estudou matemática desse jeito (tanto na sua vida escolar 

quando acadêmica), essa prática continua sendo o referencial. Esse 

pensamento pode ser confirmado, por exemplo, pelo descompasso entre as 

expectativas do MEC e dos docentes em relação ao livro didático de 

matemática.  

Na pesquisa desenvolvida por Mandarino e Belfort (2004), que se 

preocupou em investigar sobre a escolha de livros didáticos de matemática por 

professores dos ciclos iniciais do ensino fundamental de 94 escolas do grande 

Rio, os resultados apontam para a preferência dos professores de matemática 

pelos livros considerados de baixa qualidade pelos especialistas do MEC.  

Salientamos, também, com base na leitura das resenhas apresentadas 

no Guia do Livro Didático, que esses livros se identificam por darem aos 

conteúdos uma abordagem bem próxima do tratamento formalista 

(anteriormente discutido) até então predominante no ensino de matemática, e 

que é, atualmente, considerado pouco apropriado para a real contribuição que 

o conhecimento matemático deve oferecer na formação do cidadão.    

A resistência dos professores aos livros mais bem qualificados pelo 

MEC que, embora venha apresentando uma sutil alteração como já 

comentamos, tem sido analisada e justificada sob a ótica de diversos fatores.  

Na interpretação dada pelos PCNs – Área de Matemática (1997), a 

implementação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma 
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formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 

inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho (p. 24). 

Todavia, para Mandarino e Belfort (2004), o mais relevante desses 

fatores é a formação docente. 

Conjeturamos que professores inseguros de seus 
conhecimentos não adotarão livros didáticos que os coloquem 
em situações de cheque, dando preferência a livros didáticos 
onde os conteúdos são apresentados de forma simplificada, 
com ênfase em procedimentos e não em conceitos 
(MANDARINO E BELFORT, 2004, p. 9).  

 
Belfort (2003) acrescenta que esses materiais suprem necessidades 

maiores do que apenas um livro para colocar nas mãos dos alunos para leitura 

e exercícios: eles ajudam os professores a enfrentar suas próprias 

inseguranças e deficiências de conteúdo e a organizar suas aulas (p. 13).  

A pertinência da hipótese apresentada por Mandarino e Belfort (2004) é 

constatada pelas críticas freqüentemente feitas à formação inicial e continuada 

dos professores. Como explica Batista (2001), 

pesquisas mostram – e os Referenciais para a formação de 
professores reconhecem – que a formação docente, em nível 
médio e superior, não tem se mostrado adequada para o 
desenvolvimento de competências básicas para a atuação 
profissional (BATISTA, 2001, p. 34). 

 
Diante da limitação apresentada pelos cursos de formação, é sabido 

das discussões realizadas em algumas universidades públicas em função da 

necessidade de reformulação dos currículos de seus cursos de licenciatura. 

Para Pietropaolo (2002), um norte interessante, que deveria ser observado na 

elaboração dos novos currículos, são as recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

Os PCN de Matemática poderão nortear a formação inicial e 
continuada de professores, pois à medida que os fundamentos 
do currículo se tornam claros fica implícito o tipo de formação 
que se pretende para o professor (PIETROPAOLO, 2002, p. 
37).  
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  Nessa mesma perspectiva de preocupação, ou seja, a melhoria da 

formação dos professores, Mandarino e Belfort (2004) sugestionam: a 

formação inicial e continuada do professor precisa dar mais atenção à 

avaliação de livros didáticos de Matemática e à discussão do papel deste 

material didático na gestão da prática pedagógica (p. 12). 

De qualquer forma, as reflexões aqui levantadas apontam para a 

urgência de trazer à realidade as boas propostas já sugeridas. Concordamos 

com Pitombeira et al (2000) ao afirmarem:  

Muito há a ser feito em termos de educação matemática 
escolar e muito já avançamos com relação a propostas de 
como fazê-lo. Tais propostas, entretanto, precisam sair do 
papel e ganhar vida nas mãos dos profissionais que atuam nas 
escolas, para se transformarem em realidade (PIETROPAOLO, 
2002, p. 47). 

    
Entendemos que independente da qualidade do livro didático, nenhum 

deles, por melhor que seja, é suficiente para fornecer todos os elementos 

necessários para a aprendizagem do aluno, nem tampouco para ser o único 

apoio didático para o trabalho do professor. Como afirma Dante (1996), o livro 

é muito útil para apontar direções e caminhos, e não para fazer totalmente a 

caminhada (p. 88). 

Contudo, acreditamos que, embora já tenhamos dado passos 

importantes através das muitas pesquisas que abordam o problema, tirar o livro 

didático do lugar de exclusividade, que ele tem ocupado nas situações de 

ensino-aprendizagem, requer mudanças de ordem estrutural que vão desde a 

construção de uma nova concepção acerca do seu verdadeiro papel, até a  

reinserção do professor na condição de sujeito insubstituível na situação 

didática. Mudanças que, sem dúvida, passam necessariamente pela melhoria 

da qualidade na formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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2.1 PRELIMINARES 

 

Os elementos teóricos que subsidiaram a nossa pesquisa foram 

apresentados no primeiro capítulo desta dissertação. Com base nessas 

considerações teóricas, explicitamos, neste segundo capítulo, os aspectos 

metodológicos que nortearam o estudo desenvolvido. 

Como já esclarecido anteriormente, adotamos, para as análises 

realizadas em nosso estudo, o modelo didático proposto por Douady & Perrin-

Glorin (1989), no qual se identificam, no ensino-aprendizagem das grandezas 

geométricas, três quadros a diferenciar: o geométrico, o das grandezas e o 

numérico; bem como os de Kieren (1976) e de Behr et al (1983), referentes ao 

conceito de número racional, que pressupõem, para a compreensão desse 

conceito, a identificação e articulação de diferentes subconstrutos, a saber: 

relação parte-todo, medida, quociente, razão e operador. 

Entendemos que o ensino-aprendizagem das grandezas geométricas 

traz importantes contribuições para a formação matemática, especialmente por 
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se constituir num espaço privilegiado de articulação entre outros domínios 

matemáticos e entre domínios de outras disciplinas abordadas na escola.  

Nada obstante, algumas pesquisas, na área de Educação Matemática, 

têm revelado freqüentes dificuldades apresentadas pelos alunos no estudo 

desse tema. Dificuldades essas que decorrem, também, como afirmam 

Bellemain & Lima (2004), das especificidades intrínsecas ao tratamento pouco 

propício que é dado às grandezas geométricas no ensino usual. 

Pesquisas desenvolvidas por Bellemain & Lima (2002), Barbosa 

(2002), Duarte (2002) e Oliveira (2002) apontam inadequações na abordagem 

da noção de grandeza em manuais didáticos recomendados para o ensino 

fundamental.  

Como vimos no Capítulo 1, os livros didáticos representam um dos 

principais instrumentos de apoio pedagógico para professores e alunos, 

determinando, muitas vezes, como os conteúdos matemáticos devem ser 

trabalhados em sala de aula. Esta foi uma das justificativas para voltarmos o 

nosso interesse à investigação do tratamento dado, pelos autores desses 

livros, às grandezas geométricas (em particular, a grandeza área), nas 

contextualizações do estudo de frações.  

Procuramos, inicialmente, observar quais os contextos (contínuo e 

discreto) explorados nas atividades propostas para o ensino de fração. Em 

seguida, detendo-nos nas situações que envolviam as quantidades contínuas, 

fizemos um mapeamento das grandezas mobilizadas nessas situações. 

Finalmente, por limitação do escopo deste trabalho, analisamos, mais 

detalhadamente, as situações que envolviam a grandeza área, procurando 
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verificar se favoreciam, ou não, o reforço do amálgama entre o quadro 

geométrico e o quadro  das grandezas.  

De forma resumida, podemos esquematizar a delimitação do nosso 

objeto de pesquisa, da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

2.2 OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.2.1 Objetivo Geral: 

• Analisar, numa perspectiva exploratória, livros didáticos do Ensino 

Fundamental, a fim de verificar como as grandezas geométricas são 

abordadas no estudo de frações de quantidade contínuas. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

• Mapear o tipo de quantidade (contínuas ou discretas) explorado nas 

atividades propostas para o ensino de fração; 

• Identificar quais as grandezas geométricas que são mobilizadas no 

estudo de frações de quantidades contínuas; 

Frações 

Quantidades discretas Quantidades contínuas 

Área Comprimento Volume 

Amálgama figura x área 
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• Verificar, no caso de emprego da grandeza área, se ocorre o amálgama 

figura x área; 

 

2.3 MÉTODO 

 

Para atingir nossos objetivos, propomo-nos a realizar uma análise 

temática de conteúdo. De acordo com Bardin (1977), 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações visando obter, através de procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem 
inferir conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Essa análise, por sua vez, quando apresenta seu estudo direcionado 

para as características da mensagem propriamente dita, no que tange ao seu 

valor informacional, às palavras, argumentos e idéias nela impressos, constitui-

se uma análise temática (MORAES, 1999, p. 31). 

Bardin (1977) apresenta como campo de aplicação da análise de 

conteúdo, tanto os códigos lingüísticos quanto os semióticos (p. 35). Assim, a 

análise realizada em nosso estudo abrangeu todos os elementos – lingüísticos 

ou não – que pudessem difundir algum significado dentro do espaço temático 

de investigação que delimitamos. 

Nosso estudo está voltado para a análise de livros didáticos, que se 

constituem em 

um dos principais fatores que influenciam o trabalho 
pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o currículo, 
cristalizando abordagens metodológicas e quadros conceituais, 
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organizando, enfim, o cotidiano de sala de aula (BRASIL, 
MEC/SEF, 2002, p. 10). 

 

Foram selecionadas três coleções destinadas aos quatro ciclos (1.ª à 

8.ª séries) do Ensino Fundamental. Com essa escolha, pretendemos buscar 

uma visão completa do tratamento proposto pelos autores dessas coleções, no 

Ensino Fundamental, para o tema que nos propomos a investigar. Como as 

obras apresentam co-autores diferentes ao longo dos volumes destinados às 

várias séries, para simplificar nosso texto, identificamos as coleções pelo autor 

que se apresenta em todos os livros que as compõem. 

Outrossim, as coleções analisadas estão entre as que foram 

recomendadas pelo PNLD/2004 (1.ª à 4.ª séries) e PNLD/2005 (5.ª à 8.ª 

séries), pois entendemos que estas, em princípio, são as de maior influência no 

ensino, além de serem representativas das atuais tendências prescritas pela 

noosfera para o ensino de Matemática. Salientamos, também, que as coleções 

escolhidas representam distintas menções – com base no PNLD 2004, que 

ainda traz os livros acompanhados pelas classificações RD, R e RR26 – 

apresentando, assim, diferentes abordagens para os conteúdos.  

A partir dos critérios acima explicitados, as coleções selecionadas 

foram: 

AUTORES TÍTULOS DAS COLEÇÕES 

Vivência e Construção: Matemática. 1.ª à 4.ª 
séries. São Paulo: Ática, 2002. (Vivência e 
Construção).  DANTE, L. R. 

Tudo é Matemática. 5ª à 8ª séries. São Paulo: 
Ática, 2002. (Tudo é Matemática). 

PIRES, C. C.; et al. 
Novo: Matemática no planeta azul. 1.ª à 4.ª séries. 
São Paulo: FTD, 2001. (Novo: Matemática no 
planeta azul). 

                                                
26 RD – Recomendado com Distinção/ R – Recomendado/ RR – Recomendado com Ressalvas 
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 Educação Matemática. 5.ª à 8.ª séries, São Paulo: 
Atual, 2002. (Educação Matemática).  
Matemática pensar e descobrir. 1.ª à 4.ª séries. 
São Paulo: FTD, 1998. (M atemática pensar e 
descobrir). GIOVANNI, J. R.; et al. 
Matemática pensar e descobrir: O + novo. 5.ª à 
8.ª séries. São Paulo: FTD, 2002. (Matemática 
pensar e descobrir). 

 

Na análise dos livros didáticos, tanto no texto principal quanto nos 

exercícios propostos e nas observações do manual do professor, procuramos 

observar os seguintes aspectos: 

a) contexto (contínuo ou discreto) utilizado para explorar o conceito de 

fração;  

b) tipo de grandeza geométrica que intervém na contextualização do 

conceito de fração;  

c) conceitos relativos ao campo da grandeza área subjacentes ao 

tratamento das frações. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS COLEÇÕES ANALISADAS 

 

Analisamos, do autor Luiz Roberto Dante (CD)27, as coleções: Vivência 

e Construção28, destinada as séries iniciais, e Tudo é Matemática, designada 

as séries finais do ensino fundamental.   

                                                
27 Convencionamos usar, no presente estudo, algumas siglas para identificar as coleções 
analisadas. Assim, para as coleções do autor Roberto Dante, utilizamos o código “CD”. As 
coleções das quais a autora Célia Carolino Pires faz parte, receberam o código “CP”. E, 
finalmente, as coleções de Giovanni Castrucci e Giovanni Castrucci Júnior, foram codificadas 
com a sigla “CG”. Salientamos, ainda, que os números, associados a essas siglas, indicam a 
série e a página em que aparecem os dados descritos no decorrer da análise (p. ex.: CD1:214 
= Coleção de autoria de Dante, 1.ª sér ie, página 214). 
28 A Coleção Vivência e Construção foi recomendada com distinção pelo PNLD 2004. 
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As duas coleções adotam uma proposta metodológica que pressupõe a 

resolução de situações-problema como base para a construção do 

conhecimento pelo sujeito. Nesse sentido, a dinâmica utilizada na 

apresentação das atividades estimula, constantemente, a participação do 

aluno, seja na resolução das questões, seja na discussão com outros alunos. 

A abordagem dos conteúdos é feita em espiral, ou seja, um mesmo 

tema distribui-se ao longo de mais de uma série, sendo ampliado e 

aprofundado progressivamente em sucessivas instâncias da obra (BRASIL, 

MEC/SEF, 2003: 55). 

Destaca-se, nessas coleções, a diversidade de enfoques no 

desenvolvimento dos conteúdos. O autor apresenta situações que incluem 

questões abertas, atividades de recorte e colagem, jogos, desafios, produções 

escritas, formulações, cálculo mental, entre outras. As propostas de atividade 

que estimulam o uso de materiais concretos complementam essa diversidade.  

Os livros são organizados em capítulos, os quais se encontram 

divididos em tópicos e subtópicos.  Além da sistematização dos conteúdos, 

cada obra traz ainda uma lista de atividades complementares, um glossário e 

algumas sugestões de leitura para o aluno. 

A noção de fração, objeto de nossa apreciação, é introduzida por Dante 

no livro da 1.ª série, quando o autor aborda a idéia de metade no capítulo 

dedicado ao estudo de divisão. De forma explícita, esse tema só é abordado na 

3.ª série. Os livros das 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª séries retomam e ampliam, 

progressivamente, os conceitos e procedimentos explorados. 
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Analisamos, também, as coleções escritas por Célia Carolino Pires 

(CP), em parceira com outros autores, denominadas: Novo Matemática no 

Planeta Azul29 (1.ª à 4.ª séries) e Educação Matemática (5.ª à 8.ª séries).  

Essas coleções, semelhantemente, assumem o posicionamento 

metodológico que prima pela exploração dos conceitos, a partir de situações -

problema. No entanto, é possível observar situações nas quais os conceitos já 

se apresentam sistematizados, ou as conclusões são antecipadas aos alunos.  

Os conteúdos são abordados em espiral, sendo retomados e 

ampliados em consecutivas etapas da obra. Contudo, percebe-se, em alguns 

momentos, pouca atenção para a gradação das dificuldades dos problemas 

trabalhados, inclusive no capítulo referente às frações. 

As atividades propostas, que abarcam uma boa diversidade de 

enfoque, favorecem a criticidade, a imaginação e a criatividade. Nelas, 

freqüentemente, sugere-se o uso de materiais concretos. 

Cada obra é organizada em capítulos, os quais são identificados por 

títulos referentes a uma história ou tema geral.  

Destacam-se, nas coleções de Pires et al, duas seções específicas, 

que, apesar de serem intituladas distintamente, apresentam o mesmo caráter. 

Uma delas (É bom saber / É preciso saber), tem a finalidade de fornecer 

explicações ou sistematizações dos conteúdos. A outra (Mãos à obra / Projetos 

temáticos), sugere projetos pedagógicos para serem desenvolvidos pelos 

alunos ao longo de cada série. 

Quanto à noção de fração, encontramos  capítulos dedicados ao seu 

estudo nos livros da 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª séries. Contudo, os autores utilizam a 

                                                
29 A Coleção Novo Matemática no Planeta Azul foi recomendada pelo PNLD 2004. 
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representação escrita do número decimal em alguns problemas dos livros das 

1.ª e 2.ª séries, especialmente, naqueles que envolvem o registro de preços, 

bem como, o uso dos termos “meia” e “metade”. Porém, não há nenhuma 

explicação ou observação sobre a utilização desses registros, nem no livro do 

aluno, nem tampouco no manual do professor. Talvez o objetivo maior, desse 

uso, seja a familiarização, pelos alunos, de tais representações e não a 

formalização das idéias subjacentes a elas. 

As últimas coleções analisadas foram: Matemática Pensar e 

Descobrir30 (1.ª à 4.ª séries) e Matemática Pensar e Descobrir: O + novo (5.ª à 

8.ª séries), dos autores Giovanni e Giovanni Júnior (CG). 

  Nessas últimas coleções, embora os tópicos matemáticos sejam, 

freqüentemente, introduzidos por meio de situações-problema, o caminho 

metodológico adotado privilegia a exposição imediata dos conceitos, a partir de 

um enfoque puramente matemático e formal.  

Além disso, a participação do aluno na resolução das situações, muitas 

vezes, é limitada, pois elas estão, não raramente, acompanhadas por 

orientações de como proceder para resolvê-las, ou ainda, pela explicitação, 

quase que instantânea, das respostas.  

As atividades, que se seguem à sistematização das noções 

trabalhadas em cada capítulo, prioritariamente, objetivam a aplicação e fixação 

de modelos formalizados anteriormente. Só é possível encontrar questões mais 

desafiadoras nas seções Vamos pensar ou Desafio, que aparecem no final de 

cada unidade. 

                                                
30 A Coleção Matemática Pensar e Descobrir foi recomendada com ressalvas pelo PNLD 2004. 
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Os livros estão organizados em unidades, que, por sua vez, estão 

subdivididas em capítulos. Em cada unidade encontram-se textos ou notas 

históricas sobre os conteúdos.  

Percebe-se, na distribuição dos conteúdos31, uma ênfase no estudo 

dos números e operações em detrimento dos demais blocos de conteúdo. 

Muito embora os conceitos geométricos sejam inseridos em quase todas as 

unidades, os autores excedem-se nas definições e nomenclaturas, abordado-

os de maneira desvinculada do contexto trabalhado.  

Em todas as obras dessas coleções, encontram-se, também, uma 

seção com as respostas dos exercícios e um glossário, que traz o significado 

de algumas palavras ou expressões utilizadas no desenvolvimento dos 

conteúdos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

É válido ressaltar que as orientações, contidas no manual do professor, 

propõem sugestões metodológicas bastante atuais e baseadas, especialmente, 

na problematização dos conteúdos. Contudo, os autores não explicitam como 

articular a proposta do livro aos pressupostos didáticos sugeridos. 

No que diz respeito à noção de fração, os autores dedicam capítulos 

específicos para o seu estudo nos livros da 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª séries. No 

entanto, identificamos que, nos livros da 1.ª e 2.ª séries, a introdução ao estudo 

dos números racionais se dá a partir das noções de metade e terça parte, as 

quais são exploradas em situações-problema, que abordam a idéia de divisão 

como parte de um todo. 

Após essa breve caracterização das obras apreciadas, apresentamos, 

no capítulo seguinte, os resultados da análise realizada.  

                                                
31 Diferentemente das CD e CP, que procuram estabelecer um certo equilíbrio na distribuição 
dos conteúdos referentes aos blocos propostos pelos PCNs. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 
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Objetivamos, na análise dos livros didáticos, examinar o tratamento 

dado às grandezas geométricas (em particular, à grandeza área) em 

contextualizações da noção de fração. 

Optamos por organizar os resultados da nossa apreciação, a partir das 

categorias de análise, que já foram explicitadas no capítulo anterior.  

Com a intenção de ilustrarmos as nossas argumentações, exemplos de 

atividades, gravuras, termos ou expressões mais significativos, utilizados pelos 

autores, foram destacados ao longo da análise. 

Eis os resultados obtidos. 

 

• Qual o contexto (contínuo ou discreto) utili zado p ara abordar o 

conceito de fração? 

 

Como explicitamos, nos elementos teóricos desta dissertação, muitos 

pesquisadores apontam o número racional como um dos conceitos mais 

importantes e complexos do ponto de vista da didática da Matemática. 
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Kieren (1976) e Behr et al (1983) apresentam uma conceituação ampla 

para os números racionais, a partir da identificação e articulação de diferentes 

subconstrutos, a saber: parte-todo, quociente, razão, operador e medida. 

No entendimento de Behr et al (1983), o subconstruto parte-todo, 

aplicado em quantidades contínuas e discretas, constitui-se na base 

fundamental para a construção do conceito de número racional. 

Acreditamos que a perspectiva teórica defendida por Kieren (1976) e 

Behr et al (1983) mostra-se bastante rica, propiciando um entendimento mais 

completo da noção de fração, ao incorporá-la e relacioná-la com diferentes 

subconstrutos do campo conceitual dos números racionais.  

Na opinião de Zarzar (1998b), no processo de transposição didática do 

campo matemático para a esfera didático-pedagógica, o significado de fração 

foi reduzido à noção de partição. 

Bertoni (2004), por sua vez, acredita que três modelos têm sido 

privilegiados, tradicionalmente, no ensino de frações: as quantidades discretas, 

as quantidades contínuas e a representação da reta numérica e indica, além 

disso, que o uso de quantidades contínuas, em especial por meio de figuras 

geométricas, é o mais freqüente.  

Observação semelhante foi feita por Rodrigues et al (2004). Ao analisar 

manuais didáticos para o ensino fundamental, os autores concluíram que o 

subconstruto parte-todo é abordado, com muita frequência, nesse nível escolar, 

tendo, quase sempre, como ponto de partida as quantidades contínuas.  

Entende-se por quantidade contínua aquela que é divisível em partes 

sempre divisíveis e que, portanto, não pode resultar de elementos indivisíveis. 

Consta de partes que não estão separadas (individualizadas) umas das outras 
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(Lima, J., 1986, p. 82). São exemplos dessas quantidades o comprimento de 

uma barra de ferro, a área de um tapete, a extensão de uma estrada ou o 

volume de uma garrafa de refrigerante. 

Por outro lado, ainda segundo Lima, J. (1986, p. 90) uma quantidade é 

dita discreta (ou descontínua) quando composta de partes que possuem uma 

identidade definida (ou individualizada), ou seja, constituindo-se de  partes 

separadas umas das outras. Assim, uma coleção de lápis, de frutas ou de 

crianças são exemplos de quantidades discretas. 

Para Lima, J. (1986), bem como para Behr et al (1983), os contextos 

discretos são os mais propícios para iniciar o estudo do subconstruto parte-

todo, e, inclusive, apresentam menor dificuldade de aprendizagem para as 

crianças, mais precisamente, aquelas que estão nos ciclos iniciais do ensino 

fundamental. 

Para justificar a facilidade encontrada pelas crianças nas atividades de 

repartição do todo discreto, Behr et al (1983) explicam: 

As tarefas discretas podem ser resolvidas sem o tratamento do 
conjunto como um todo e sem antecipar a solução final, 
enquanto que as tarefas com quantidades contínuas requerem 
um esquema antecipatório bem desenvolvido, não podendo 
muitas vezes ser resolvidas com uma simples partição (BEHR 
et al., 1983, p. 94-95). 
   

Os estudos desenvolvidos por Piaget, Inhelder e Szeminska (1960) 

apud Zarzar (1998b) apontam como essencial, para um melhor entendimento 

pelas crianças do conceito de número racional, o desenvolvimento de um 

raciocínio que envolva a conservação da numerosidade de um conjunto (p. 75). 

Inspirado nas contribuições de Piaget e seus colaboradores, Lima, J. 

(1986) defende que a conservação de quantidade é um requisito básico para a 

compreensão do conceito de fração, no que diz respeito à noção parte-todo. 
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Isto implica dizer que o sujeito precisa ser conservativo em relação à grandeza 

que está sendo utilizada.  

Nesse sentido, se as crianças não são conservativas quanto à 

grandeza área, por exemplo, o estudo do construto parte-todo não deve ser 

iniciado tendo como subsídio a área de figuras geométricas. 

De posse dessas conclusões, Lima, J. (1986), observando algumas 

pesquisas desenvolvidas na área e analisando programas curriculares para o 

ensino de matemática nos ciclos iniciais, expõe a seguinte constatação: um 

grande número de crianças, não-conservativas em quantidade contínua ou em 

etapa intermediária de conservação, já estuda frações de quantidades 

contínuas. 

Considerando, segundo postulados piagetianos, que o sujeito atinge a 

conservação de quantidade contínua no período de transição entre o estágio 

operacional-concreto e o estágio das operações formais, a constatação acima 

feita por Lima, J. (1986) aponta indícios de que parece ser pouco propício 

enfatizar a abordagem da noção de fração, por meio de quantidades contínuas, 

nos ciclos iniciais do ensino fundamental. Uma preocupação que, após quase 

duas décadas, ainda não foi contemplada pelos atuais manuais didáticos, como 

podemos verificar nos dados que se seguem. 

Nas coleções analisadas, no presente estudo, o recurso a quantidades 

contínuas, para explorar a noção parte-todo32, é consideravelmente acentuada. 

A Tabela 1 se refere ao número de questões, que envolvem quantidades 

                                                
32 Optamos por considerar, em nossa análise, a definição de Kieren (1976) para o subconstruto 
medida fracionária (relação parte-todo). Na interpretação desse autor, a noção de 
comprimento, implícita nas situações em que os números racionais são interpretados como 
ponto numa reta, é uma idéia subjacente ao referido subconstruto. Nesse sentido, 
consideramos como pertencentes ao conjunto de situações, que envolvem os contextos 
contínuos, aquelas em que a grandeza comprimento é abordada em atividades, cujo objetivo 
seja localizar números fracionários numa reta.    
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contínuas ou discretas, em cada um dos livros, dessas coleções, na 

abordagem da noção de fração. A contagem feita abrange as situações e as 

exemplificações usadas pelos autores nas sistematizações do conteúdo, tanto 

nos capítulos específicos para o estudo de fração, quanto nos capítulos que 

trazem as atividades complementares e nos glossários. 

 TABELA 1 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÕES DO CONCEITO DE FRAÇÃO 

 
CD CP CG TOTAL SÉRIE 

Cont. Disc . Cont. Disc . Cont. Disc . Cont. Disc . 
1.ª 03 08 - - 01 06 04 14 
2.ª - - - - 02 07 02 07 
3.ª 35 19 34 08 67 14 136 41 
4.ª 78 16 14 04 117 25 209 45 
5.ª 52 23 35 17 95 22 182 62 
6.ª 33 16 23 04 - - 56 20 
7.ª 27 05 03 02 - - 30 07 
8.ª - - - - - - - - 

Total 228 87 109 35 282 74 619 196 
 
Traduzindo os dados da tabela em termos percentuais, 

aproximadamente 75% das questões envolvem quantidades contínuas e 

apenas 25% delas envolvem quantidades discretas. 

É importante salientarmos que o recurso às quantidades contínuas 

também está presente, nas três coleções analisadas, nos capítulos que 

trabalham a noção de número decimal e porcentagem, bem como nas seções 

ou atividades que exploram o bloco de conteúdo tratamento da informação, 

mais especificamente, na elaboração de gráficos. Outrossim, os glossários, 

seções encontradas nas CD e CG, privilegiam as ilustrações de figuras 

geométricas planas para exemplificar situações que abordam as noções de 

fração neles destacadas. 
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A grande maioria das atividades com quantidades contínuas utiliza 

desenhos33 de figuras geométricas ou de objetos do mundo físico, tais como 

pizza, bolo, queijo, chocolate e barbante. Enquanto que as situações que 

abordam quantidades discretas trazem desenhos de conjuntos de balões, 

brinquedos, frutas, figuras geométricas, crianças, páginas de livros, entre 

outros. 

Ressaltamos que, dentre as figuras geométricas utilizadas nos 

contextos contínuos, há clara predominância das mais usuais nos livros 

didáticos, a saber, as regiões quadradas, retangulares ou circulares. Aparecem 

muito pouco as regiões limitadas por triângulos, trapézios ou paralelogramos. 

Pudemos observar, também, que alguns autores propõem, nas 

sugestões aos professores, que estes estimulem os alunos a ilustrarem as 

respostas, para as questões propostas, por meio de desenhos de figuras 

geométricas, ainda que essas questões trabalhem apenas com dados 

numéricos.  

As atividades apresentadas abaixo, por exemplo, que objetivam 

explorar a comparação, adição e subtração de números fracionários, são 

acompanhadas por orientações dessa natureza. 

 

 
 
Figura 1 (CD3: 202) 
 
                                                
33 Ver nota da página 44. 
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Figura 2 (CD3: 203) 
 
 
 

 

Figura 3 (CD3: 204) 

 
Complementando a discussão sobre o recurso aos desenhos de figuras 

geométricas para expressar respostas a situações-problema, destacamos as 

atividades nas quais, embora o contexto não remeta às quantidades contínuas, 

os autores optam por apresentar, nas sugestões de respostas para elas, um 

tratamento com base no uso dessas quantidades. Observemos os exemplos 

que se seguem. 
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                   Figura 4 (CD6: 95) 

 

Nessa situação, que objetiva explorar a idéia de adição e subtração de 

números fracionários com denominadores iguais, os dados do problema fazem 

menção à fração do livro. Se considerarmos a fração do livro como a fração 

que indica a quantidade de páginas do livro que já foram lidas ou não, 

podemos entender que a situação envolve uma quantidade discreta. No 

entanto, o autor sugere organizar os dados do problema em uma semi-reta, ou 

seja, ele utiliza a grandeza comprimento (quantidade contínua) para visualizar 

uma resposta que diz respeito a um conjunto de páginas (quantidade discreta). 

Na atividade abaixo, que utiliza a mesma estratégia para expor a 

resolução do problema, a distinção entre as quantidades envolvidas pode ser 

ainda melhor identificada.  
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Figura 5 (CG5: 174-175) 

 



 

 

132 

Como podemos observar, na situação trabalha-se com a fração de uma 

coleção de selos, ou seja, uma quantidade discreta, mas se sugere um outro 

esquema de resolução para o problema, que remete ao uso de desenhos de 

figuras geométricas (no caso específico, uma região retangular), as quais se 

configuram como representantes das quantidades contínuas. 

Como vimos, as pesquisas de Wittmann (1953); Fisher (1956) 34; Lima, 

J. (1981); Behr et al (1983) e Caraúbas (1984), propõem que sejam 

privilegiados, na iniciação ao conceito de fração, os contextos discretos. Os 

dados pos nós obtidos, no entanto, mostram que tal recomendação não tem 

sido seguida por alguns autores de livros didáticos. 

 

• Quais grandezas geométricas (comprimento, área, volume) intervêm 

na contextualização do conceito de fração? 

 

Uma das características, enfatizada pelos PCNs, para justificar a 

importância do estudo das grandezas e medidas, no ensino fundamental, é a 

indicação desses conteúdos como um domínio rico de articulações com outros 

tópicos matemáticos. 

Bellemain & Lima (2002) destacam que a construção, pelo aluno, do 

significado de número racional, por exemplo, apóia-se, entre outras coisas, em 

situações-problema que envolvem as grandezas e suas medidas. 

Como efeito, em todas as coleções analisadas encontramos situações 

que fazem menção a grandezas, não apenas geométricas, mas a grandezas 

                                                
34 Wittmann (1953) e Fisher (1956) são citados por Lima (1981: 7-8). 
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físicas (massa, tempo, temperatura, energia) e à grandeza valor monetário 

(dinheiro), nas contextualizações da noção de fração. 

Dessa forma, uma vez constatado o fato de haver uma predominância 

no uso de quantidades contínuas para contextualizar a idéia de fração, fizemos 

um mapeamento das grandezas geométricas que intervêm nessa 

contextualização. 

A Tabela 2, apresentada a seguir, indica o número de situações, dentre 

as que trabalham com quantidades contínuas, que recorrem, especificamente, 

às grandezas geométricas35. 

                                                
35 Como ocorrem contextualizações com grandezas contínuas que não foram classificadas 
como grandezas geométricas, o número destas últimas é inferior ao que aparece na Tabela 1 
na categoria de grandezas contínuas.  
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Os dados mostram que, em aproximadamente 74% das situações, 

aborda-se a grandeza área, em 16,5%, lida-se com comprimento e, em 9,5%, 

recorre-se ao volume. 

Quanto à natureza das representações utilizadas pelos autores, nas 

situações que envolvem as três grandezas geométricas mapeadas, 

observamos, no caso do emprego da grandeza área, que, em geral, elas fazem 

uso de desenhos de figuras geométricas (predominado as regiões retangulares 

e circulares) ou de desenhos de objetos do mundo físico (pizza, bolo, tabletes 

de chocolate).  

Nas situações, muito freqüentes, em que se pede, por exemplo, “1/4 da 

pizza”, a grandeza em causa é massa (ou o volume). No entanto, a 

representação consagrada nos livros, que é uma vista de cima da ‘pizza’, reduz 

a questão a uma comparação de áreas. Tais situações foram, então, 

computadas na categoria de questões envolvendo a grandeza área.  

Na atividade abaixo destacada, percebemos que o objetivo do autor 

não é que o aluno registre a fração referente à massa da pizza apresentada, 

mas da área do círculo desenhado. 

 

 

Figura 6 (CG4: 165) 

    
Um aspecto importante a observar diz respeito ao fato de que, nas 

situações envolvendo a grandeza área, é muito freqüente o emprego de figuras 
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retangulares (faixas retangulares). Nesses casos, comparar áreas reduz-se a 

comparar comprimentos. Tais atividades poderiam ocupar uma subcategoria 

das que foram classificadas como pertencentes à categoria ‘área’. Fato 

análogo ocorre nas situações envolvendo comparação de setores circulares de 

mesmo raio (caso da ‘pizza’, por exemplo), quando comparar áreas reduz-se a 

comparar ângulos. No entanto, optamos por deixar para futuras investigações o 

refinamento dessas subcategorias, com a necessária inclusão da grandeza 

geométrica ângulo. 

A situação, que se apresenta em seguida, expressa com propriedade o 

comentário acima. Embora as frações em causa se refiram a frações da área 

do terreno, a ilustração sugere a associação a frações do comprimento de um 

dos lados desse terreno.    

 
Figura 7 (CD4: 154) 

 
Por outro lado, constatamos situações referentes à grandeza 

comprimento, mas que eram resolvidas através do recurso a áreas de regiões 

retangulares.  

A atividade abaixo, tomada como exemplo, propôs explorar a noção de 

números mistos numa situação de medição do comprimento de um barbante. 

Contudo, o autor complementa a resposta ao problema através de um 

esquema representado por áreas de regiões retangulares. 
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Figura 8 (CD5: 132) 

 

Quanto a outras situações que tratam da grandeza comprimento, 

notamos que há uma predominância das que envolvem o comprimento de 

segmentos de reta e a representação da reta numérica. 

As situações que envolvem a grandeza volume, por sua vez, raramente 

são acompanhadas por ilustrações. A maioria delas se restringe a enunciados 

referentes à fração do volume de algum ente, usando unidades de medidas, 

como mostra o exemplo abaixo, em que a ilustração é apenas evocativa, não 

intervindo na solução do problema: 
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Figura 9 (CG5: 177) 

 

As poucas situações ilustradas, que utilizam um contexto envolvendo a 

grandeza volume (ou capacidade), são as que abordam a fração do volume de 

recipientes. Contudo, percebemos, que, em virtude de se tratarem de 

representações de sólidos cilíndricos, desenhados em perspectiva (os quais 

têm, portanto, seções transversais de mesma área), nessas situações, 

comparar volumes reduz-se a comparar comprimentos de segmentos de reta. 

O exemplo que se segue elucida melhor essa observação.  

 
Figura 10 (CD6: 101) 

 
Como vemos, o aluno pode resolver a questão comparando, por 

inspeção visual, os comprimentos de segmentos verticais ao longo da ‘altura’ 

do jarro.  
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Observamos que, das questões que envolvem a grandeza volume, 

apenas duas destacam-se por não se reduzirem a um problema de área ou de 

comprimento. Esses exemplos são apresentados a seguir. 

 

 
                          Figura 11 (CP6: 263) 

 
Figura 12 (CD5: 138) 

 
Um exemplo de situação em que o próprio autor sugere a associação 

da comparação de volumes à comparação de áreas e desta à comparação de 

comprimentos, pode ser visto a seguir.  
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             Figura 13 (CG5: 199) 

 
Das observações feitas, podemos concluir que há uma clara 

predominância das contextualizações envolvendo a grandeza área, que 

ocorrem, seja no enunciado das questões, seja nas sugestões contidas no 

manual do professor. Além disso, há muitos exemplos de emprego da 

grandeza área associada a situações em que estão em jogo outras grandezas. 

No entendimento de Lima, J. (1986), o fato de o estudo de fração estar, 

quase sempre, ligado a contextos que envolvem a área de figuras geométricas, 

poderia ser explicado pelas raízes históricas desses dois conceitos que, como 

vimos, estão ligadas a medidas fracionárias de terrenos. 

A análise revelou, ao mesmo tempo, o pequeno número de 

contextualizações do conceito de fração que lidam com o comprimento ou o 

volume.  
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A esse respeito, é interessante notar que, na discussão feita por Kieren 

(1981) acerca do subconstruto parte-todo, o autor menciona a noção de área 

(expressa em modelos de regiões geométricas) e comprimento (mobilizada na 

representação de segmentos de reta) como idéias subjacentes a esse 

subconstruto, não fazendo menção, portanto, a grandeza volume. Aliás, essa 

tendência pode ser estendida a toda a bibliografia consultada por nós. 

Em contrapartida, alguns autores têm manifestado posição favorável ao 

uso da grandeza comprimento no estudo da noção de fração. Freudenthal 

(1983) e Carraher & Schliemann (1992) enfatizam o emprego dessa grandeza.  

Para Carraher & Schliemann (1992), 

Comprimento é de fato a expressão mais direta de magnitude, 
ainda mais que área. Além disso, a magnitude relativa é 
especialmente bem incorporada em um par ordenado de 
segmentos lineares. Acredito que a instrução deveria 
inicialmente trabalhar com o tipo conceitualmente primário de 
razão. Percepção e intuição espacial podem e devem exercer 
um papel majoritário nas tarefas iniciais de aprendizagem. 
Apesar de que elas possam ser bem empregadas em modelos 
de regiões, a comparação perceptual de regiões é difícil, já que 
duas dimensões variam. Por outro lado, os comprimentos de 
dois segmentos lineares paralelos, alinhados e justapostos 
podem ser diretamente comparados através de inspeção visual 
(CARRAHER, 1992, p. 67-68). 

 
 
• Quais os conceitos relativos ao campo d a grandeza área subjacentes 

ao tratamento das frações? 

 

Como esclarecido em momentos anteriores deste estudo, as questões 

concernentes ao campo das grandezas geométricas têm sido objeto de 

interesse de algumas pesquisas realizadas na área de Educação Matemática, 

as quais ofereceram importantes contribuições, no sentido de esclarecer 

aspectos conceituais e didáticos referentes a esse campo conceitual.  
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Uma das constatações, resultantes dos estudos desenvolvidos, diz 

respeito à identificação de dificuldades, muitas de caráter bastante resistente, 

entre os alunos, no processo de apreensão dos conceitos relacionados às 

grandezas geométricas. 

Bellemain & Lima (2004) defendem o ponto de vista de que essas 

dificuldades de aprendizagem advêm tanto da complexidade dos conteúdos em 

foco, quanto das possíveis conseqüências do tratamento inadequado no ensino 

usual. Esses autores conjecturam que os freqüentes erros cometidos pelos 

alunos quando resolvem problemas de grandezas geométricas podem ter suas 

origens na necessidade que eles têm de relacionar, de forma quase sempre 

complexa, conhecimentos geométricos, numéricos e algébricos. 

Por esse motivo, o interesse, nesta etapa de nossa análise, é fazer 

algumas reflexões acerca do tratamento dado, especificamente a grandeza 

área, nas situações de ensino de fração, porquanto, o estudo que realizamos 

constatou a forte presença das grandezas geométricas nas contextualizações 

da noção de fração, e dentre essas, predominando a grandeza área.  

A princípio, queremos tecer alguns comentários sobre as expressões 

utilizadas para se relacionar à fração, em situações que envolvem a grandeza 

área.  

É comum, entre os autores das coleções analisadas, referir-se a fração 

da área de superfícies planas ou do desenho de um objeto do mundo físico, 

como a fração da figura, da região, da superfície ou do objeto em jogo, como 

mostra os exemplos abaixo: 
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Figura 14 (CG4: 159) 

 

 
Figura 15 (CD4: 145) 

 
Uma postura semelhante a essa, assumida pelos autores, ao se 

referirem à grandeza área, usando os termos figura, região e superfície, foi 

também identificada nos PCNs36, no qual emprega (em vários pontos do 

documento) a palavra superfície para designar área.   

O emprego de tais palavras, na forma acima referida, não é compatível 

com o seu uso na Matemática e no modelo didático proposto no Capítulo 1, da 

                                                
36 Ver Capítulo 1 a partir da página 74. 
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fundamentação teórica deste trabalho. Na Matemática, superfícies, figuras ou 

regiões geométricas designam objetos geométricos, enquanto que a área é um 

atributo desses objetos, uma grandeza associada a eles, uma propriedade das 

figuras planas relacionada ao lugar que ocupa no plano (BELLEMAIN & LIMA, 

2002, p. 53).  

Dessa forma, torna-se necessário distinguir área do objeto geométrico 

a que ela está associada, pois diferentes objetos geométricos podem ter 

mesma área. Segundo Douady & Perrin-Glorian (1989), se os alunos não 

tiverem adquirido de forma estável tal distinção eles manifestam uma 

‘concepção forma’, ligada ao quadro geométrico, da grandeza área. 

De igual modo, quando os autores fazem menção à fração do objeto 

(do bolo, da pizza,etc), em muitos casos, apoiados em desenhos (os quais 

podem ser entendidos como modelos da figura37), possibilitam a identificação 

da área como a figura, associando o quadro geométrico ao quadro das 

grandezas. 

A esse respeito, Dante (2002), no manual do professor dos livros da 3.ª 

e 4.ª séries da Coleção Vivência e Construção, faz a seguinte observação: ao 

trabalhar a idéia de fração de uma figura plana, na verdade se trabalha com a 

idéia de fração da área da figura e, portanto, da fração como medida de uma 

grandeza contínua (p. 44).  

Complementado a discussão, registramos que foram encontradas, 

também, situações38 nas quais os autores faziam referência à fração da área 

de uma região plana. Um exemplo dessas situações pode ser visto a seguir. 

 
                                                
37 Maia (2000b, p. 26). 
38 Quais sejam: Q42 (CD5: 138); Q44 (CD5: 297); Q3 (CD6: 32); Q15 (CP7: 119); Q19 (CG5: 
172) e Q5 (CG5: 182). 
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Figura 16 (CD5: 297) 

 
Uma outra observação que fizemos em relação às expressões que 

designam fração, nas obras analisadas, diz respeito ao uso, também freqüente, 

do termo tamanho para relacionar-se à comparação entre ás áreas das 

superfícies geométricas exploradas, como mostra o próximo exemplo:  

 

 
Figura 15 (CG3: 159) 

 
Sabemos que, na Língua Portuguesa, as palavras grandeza e tamanho 

estão profundamente imbricadas, sendo consideradas até expressões 

sinônimas. No entanto, na Matemática, como comenta Oliveira (2002), tornar 

precisa a noção vaga de tamanho é tarefa indispensável para quem pretenda 

ensinar os conceitos relativos às grandezas geométricas (p. 17). 

Entendemos que tamanho é um termo genérico, geralmente 

relacionado a uma grandeza, que, no entanto, não especifica uma grandeza 

em particular. Nesse sentido, ao solicitar a quantificação das partes de mesmo 
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tamanho em que as figuras foram divididas, o autor não deixa claro a que 

grandeza, precisamente, ele está se referindo. 

Contudo, percebemos que, na sua maioria, as atividades, em cujos 

contextos aparecia o termo em questão, remetiam a mobilização da grandeza 

área. Dessa forma, entendemos que, mais uma vez, a noção de área enquanto 

grandeza autônoma é obscurecida no tratamento que lhe é dado. 

Culminando a discussão em pauta, outra expressão usada pelos 

autores chama-nos a atenção pela sua constância nos enunciados e 

institucionalizações do conceito de fração, qual seja, a expressão partes iguais.  

As coleções CD (2002, p. 302) e CG (1998, p.227) apresentam, nos 

glossários, o seguinte conceito para fração: parte considerada de um todo (ou 

unidade) que foi dividido em partes iguais.  

A coleção CP (2002, p. 137), por sua vez, explicita um conceito para 

fração, ao discutir sobre os termos do número fracionário, no livro da 5.ª série, 

na seção É preciso saber, o qual remete a seguinte idéia: parte considerada de 

um todo que foi dividido em um certo número de partes iguais. 

De igual modo, nos enunciados das situações-problema propostas nas 

três coleções analisadas, é comum referir-se ao resultado da partição das 

áreas das superfícies geométricas como partes iguais. Uma expressão que 

está, não raramente, associada apenas ao uso da grandeza área. Salientamos 

que, no universo de questões apreciadas, apenas duas, dentre as  que não se 

relacionavam à grandeza área, faz menção à expressão em foco, são elas: 
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                                Figura 18 (CD5: 170) 

 

 
Figura 19 (CD6: 108) 

  
O emprego da expressão partes iguais nos instiga a algumas reflexões 

importantes no que diz respeito à compreensão do conceito de área.  

Primeiramente, interpretamos, a partir da observação das relações 

entre tal expressão e as representações gráficas a ela associada, que o autor 

identifica, como partes iguais, as áreas de figuras congruentes.  

Em segundo lugar, essa identificação pode conduzir a conclusão de 

que dividir uma região geométrica em partes iguais implica numa partição, 

dessa região, em figuras congruentes e, conseqüentemente, de mesma área. 

Por fim, a presente associação pode induzir à conclusão de que, 

necessariamente, só as superfícies congruentes possuem a mesma área, o 

que traz como conseqüência possível a identificação entre superfície e área.  

A idéia de que figuras de mesma área são necessariamente 

congruentes está muito arraigada nas situações que trabalham a noção de 

fração, como revelam as investigações realizadas por Perrot et al (1998) e 
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Lima, P. (2000). Esses pesquisadores propuseram atividades que envolviam a 

repartição de uma figura retangular em regiões de mesma área e seus 

resultados mostraram a predominância nítida das soluções em que as partes 

são congruentes duas a duas e, ao lado disso, a resistência dos sujeitos em 

aceitar que figuras não congruentes possam ter a mesma área. 

Aliás, a divisão das regiões geométricas em figuras congruentes, como 

a destacada no exemplo abaixo, é excessivamente enfatizada nas atividades 

de fração.  

 
Figura 20 (CG3: 160) 

 
 

É tão característico dessas atividades, a partição em figuras 

congruentes que, inclusive, as próprias sugestões de resposta dadas pelos 

autores, no livro do professor, só contemplam possibilidades de divisões dessa 

natureza. 
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Figura 21 (CD4: 122) 

 

Na verdade, encontramos poucas situações que exploravam a divisão 

das superfícies geométricas em parte não-congruentes. Na coleção CD, por 

exemplo, detectamos apenas uma atividade, na seção Revisão Cumulativa, 

quando o autor solicita que seja identificada a figura que caracteriza ¼ da 

região retangular e a resposta correta explicita uma partição dessa região em 

figuras diferentes, mas de mesma área,  como mostra a Figura 22. 

 
                               Figura 22 (CD4: 273) 
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Na coleção CP, diferentemente, faz-se um investimento maior nessa 

categoria de situação, de modo particular, no livro da 3.ª série. Nesse livro, no 

capítulo intitulado O Tangram e outras brincadeiras, que tem por objetivo 

explorar a construção do significado do número racional na sua representação 

fracionária, utiliza-se a noção de partição em figuras de mesma área, mas não 

necessariamente congruentes, com uso de uma unidade de medida não 

padronizada, representada por uma das peças do jogo. 

 
 

    Figura 23 (CP3: 196) 
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Em seguida, dados alguns desenhos construídos a partir de peças do 

Tangram, o aluno é solicitado a comparar as suas áreas, sem precisar, no 

entanto, fazer nenhum registro numérico dessa comparação. Observemos a 

figura abaixo: 

 

 

 
Figura 25 (CP3: 196-197) 

 
Entendemos que essas atividades introdutórias do capítulo têm a 

finalidade de oferecer condições para que o aluno possa resolver as situações 

posteriores (Figuras 26, 27 e 28), nas quais ele precisará, não só comparar as 

áreas de algumas regiões, mas, também, registrar, por meio de um numeral 

fracionário, a comparação feita. 

 



 

 

153 

 
Figura 26 (CP3: 197) 

 
 

 
Figura 26 (CP3: 197) 

 
 

 
Figura 27 (CP3: 197) 
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É, exatamente, a Atividade 7 (apresentada na Figura 27) que quebra o 

contrato didático39 vigente nas situações do estudo de fração, a medida em que 

explora uma figura dividida em partes não-congruentes. Nela, temos um 

fracionamento em três regiões distintas (caracterizadas pelas cores verde, 

vermelho e lilás), porém com áreas equivalentes.  

Como ressalta Lima, P. (2000), situações como essa fornecem um 

contexto favorável para que a dissociação entre figura e área seja bem 

evidenciada, ou seja, para que se promova a articulação e distinção entre o 

quadro geométrico e o das grandezas. A Atividade 6 (apresentada na Figura 

23), de modo semelhante, pode favorecer essa distinção.  

Três outros exemplos de situações foram ainda encontradas nos livros 

da coleção CP. Uma situação em que as regiões propostas foram divididas em 

partes não-congruentes e áreas distintas (Figura 28). As duas outras (Figuras 

29 e 30), em que uma região retangular, tomada como unidade, foi dividida, de 

várias maneiras, em partes congruentes ou não-congruentes, com a finalidade 

de associação ao conceito de fração.  

                                                
39 Chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que são esperados 
pelos alunos e o conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor (....) 
Esse contrato é o conjunto de regras que determinam, uma pequena parte explicitamente, mas 
sobretudo implicitamente, o que cada parceiro da relação didática deverá gerir e aquilo que, de 
uma maneira ou de outra, ele terá de prestar conta perante o outro (BROUSSEAU, 1986 apud 
SILVA, 1999, p. 43-44). 
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              Figura 28 (CP3: 209) 
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Figura 29 (CP3: 203) 
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Figura 30 (CP4: 67) 

 
 
O exercício de agrupar as situações em que as figuras dadas 

representam frações equivalentes, requisitada na atividade da Figura 29, pode, 

também, conduzir a percepção de que figuras não-congruentes podem ter 

mesma área. Por exemplo, ao comparar as regiões pintadas nas figuras a, g e 

o, que representam ¼ da área da superfície retangular tomada como unidade, 

é possível concluir-se que cada uma das figuras ocupa o mesmo espaço da 

superfície, isto é, possuem a mesma área, muito embora não sejam 

congruentes.    

Diante do exposto, a discussão em pauta nos impulsiona a reflexão 

sobre o papel das representações semióticas no processo de apreensão dos 

objetos matemáticos.  
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Como destaca Freudenthal (1983), é importante, no processo de 

aquisição do conceito de número racional, favorecer a passagem da etapa em 

que o operador ou a comparação envolve os objetos para a etapa em que tais 

ações relacionam-se com as grandezas associadas aos objetos. Em outras 

palavras, se faz necessária à dissociação entre o objeto matemático (grandeza 

geométrica) e a representação semiótica (desenhos e a linguagem natural) que 

o torna acessível.  

Segundo Duval (2003), a compreensão em matemática implica em não 

confundir um objeto matemático com a sua representação. O autor propõe que 

as situações de ensino promovam a mudança ou a mobilização simultânea de 

alguns registros de representação, porquanto, explica, muitas das dificuldades 

de compreensão de conceitos matemáticos podem estar associadas ao 

“enclausuramento” dos registros, comumente, observado nas situações de 

ensino dessa disciplina. 

Finalizando, inspirados em Duval (2003), ressaltamos que tanto a 

semiósis (apreensão ou a produção de uma representação semiótica) quanto a 

noésis (apreensão conceitual de um objeto) tem a mesma importância no 

processo de aprendizagem do objeto matemático pelo sujeito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar, de maneira 

exploratória, o tratamento dado às grandezas geométricas nas 

contextualizações do estudo de frações, em livros didáticos do ensino 

fundamental.  

Tivemos como referencial teórico básico a modelização didática para 

as grandezas geométricas proposta por Douady & Perrin-Glorian (1989), e 

exposto por Bellemain & Lima (2002), assim como o modelo teórico de Kieren 

(1976) e Behr et al (1983), referente ao conceito de número racional. 

Foram analisadas três coleções, dentre as recomendadas pelo PNLD 

2004 e PNLD 2005, destinadas aos quatro ciclos do ensino fundamental. 

Nas análises realizadas, examinamos o texto principal dos capítulos 

apreciados, os exercícios propostos e as observações do manual do professor,  

e neles procuramos observar, basicamente, três aspectos: o tipo de contexto 

(contínuo ou discreto) utilizado para explorar a noção de fração; as grandezas 
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geométricas que intervêm nessas contextualizações e os conceitos relativos ao 

campo da grandeza área subjacentes ao tratamento das frações. 

Os resultados da análise apontaram, inicialmente, uma ênfase 

considerável no uso da quantidade contínua para explorar o sub-construto 

parte-todo. Um percentual aproximado de 75% das situações analisadas 

envolve essa natureza de quantidade. Nesse sentido, percebemos que a 

recomendação feita por pesquisadores, tais como: Lima, J. (1981); Behr et al 

(1983) e Caraúbas (1984), no sentido de que sejam privilegiados os contextos 

discretos na iniciação do conceito de fração, parece não estar sendo 

acompanhada por alguns autores de livros didáticos. 

Constatamos, também, uma predominância no emprego da grandeza 

área nas situações que exploram a noção de fração. Uma abordagem que 

acontece, em geral, por meio de desenhos de figuras geométricas 

(especialmente as regiões retangulares e circulares) ou desenhos de objetos 

do mundo físico (pizza, bolo, tabletes de chocolate). 

Quanto as freqüentes situações, de emprego da grandeza área, que  

fazem uso de regiões retangulares e circulares, percebemos que, nesses 

casos, comparar área reduz-se a comparar comprimento e ângulo, 

respectivamente. Como esses casos aparecem com freqüência nos livros 

analisados, sugerimos que novas investigações sejam realizadas, a fim de 

elucidar suas particularidades e implicações didáticas, inclusive, ampliando as 

reflexões acerca da grandeza geométrica ângulo, porquanto, como revelam os 

estudos desenvolvidos por Zarzar (1998a) e Bezerra (2001), grande parte dos 

alunos apresenta dificuldades em fracionar regiões circulares. Dessa forma, 

pesquisas com esse enfoque podem apresentar contribuições importantes 
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quanto ao processo de apreensão da grandeza ângulo e suas relações com o 

ensino de fração. 

Analisando as expressões e representações gráficas usadas para 

designar e ilustrar a noção de fração, em situações que recorrem à grandeza 

área, observamos, ainda, uma forte tendência a associar área à figura. Com 

exceção de algumas poucas situações (enunciadas em nossa análise), é 

comum, aos autores das coleções analisadas, referir-se à fração da figura, da 

superfície ou do desenho de um objeto qualquer, quando o conceito em jogo é 

o de fração da área da figura.  

Ao lado disso, constatamos a clara predominância de situações em que 

as chamadas ‘partes iguais’ referem-se a partes congruentes e não a ‘partes de 

mesma área.  

Essa última constatação tem relação com os resultados da pesquisa 

desenvolvida por Zarzar (1998a), com alunos do 4.º ciclo do ensino 

fundamental. Segundo a autora, em atividades que envolviam o fracionamento 

de áreas de superfícies geométricas em partes não-congruentes, a maioria das 

crianças apresentou resistências para aceitar como válido esse modelo de 

partição. Nos depoimentos dos sujeitos entrevistados, constatou-se que a idéia 

de fracionamento restringe-se a partição em figuras congruentes. Nesse 

sentido, para tais sujeitos, o aspecto mais forte a ser considerado na 

representação gráfica de um número fracionário é a congruência das figuras 

obtidas a partir da partição, não a relação entre as áreas dessas figuras. 

Considerando a hipótese didática de que é importante, no ensino-

aprendizagem das grandezas geométricas, a distinção entre a figura (quadro 

geométrico) e o atributo a ela associado (quadro da grandeza), as 
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observações, aqui explicitadas, parecem conduzir-nos a confirmação da 

conjectura de que o tratamento dado à grandeza área, nas situações de ensino 

da noção de fração, pode concorrer para o amálgama figura/área. 

Por outro lado, reconhecemos que o uso das expressões ‘parte da 

figura’ e ‘partes iguais’ são inevitáveis no funcionamento da língua e integram o 

repertório de instrumentos linguístico-cognitivos empregados na produção e na 

comunicação do pensamento. Noutros termos, seria muito difícil retirar do 

discurso pedagógico as referidas expressões. O que se conjectura neste 

trabalho é que simultaneamente (ou subseqüentemente) ao emprego dessas 

expressões que concorrem para o amálgama área/figura, sejam apresentadas 

aos alunos atividades didáticas que desestabilizem essa fusão, a exemplo das 

que foram apontadas na análise que fizemos das coleções de livros didáticos. 

Um comentário final deste trabalho diz respeito ao procedimento de 

comparação de grandezas, implícito em quase todas as situações de 

contextualização do conceito de fração, que é o de comparação por inspeção 

visual. 

Fainguelernt (1999) acentua que a visualização, geralmente, refere-se 

à habilidade de perceber, representar, transformar, descobrir, gerar, comunicar, 

documentar e refletir sobre as informações visuais (p. 53).  

A autora argumenta que a ‘percepção’ dos objetos matemáticos, 

visualmente inspirada, conduz a um pensamento a respeito dos mesmos, que, 

por sua vez, determina a ação dos sujeitos sobre eles. Ou seja, a “ação sobre” 

os objetos usa representações simbólicas para indicar os processos de fazer e 

de pensar na construção dos conceitos (FAINGUELERNT, 1999, p. 53). 
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Nessa perspectiva, Fainguelernt (1999) ressalta a complexidade do 

papel da visualização no processo de formação e desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos, apontando duas direções para a sua atuação nesse 

processo, quais sejam: 

Por um lado, não podemos formar uma imagem de um 
conceito, identificar suas características e dar exemplos sem 
visualizar seus elementos. Por outro lado, esses elementos 
visuais podem empobrecer a imagem atual que se quer 
construir (FAINGUELERNT, 1999, p. 54). 
 

 Pelo exposto acima, sugerimos como tema para futuros trabalhos 

acadêmicos dos grupos envolvidos com a didática das grandezas geométricas , 

investigações sobre o papel da visualização como “instrumento” de medição de 

grandezas e suas repercussões sobre o ensino e a aprendizagem desse 

conteúdo curricular.  
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