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Introdução

O ensino da Matemática a todos os alunos de 6 a 15 anos não é formulado 
nos mesmos termos em todos os países.
Mesmo quando existe uma escola única para todos os alunos de 6 a 15 
anos, persistem as desigualdades. Algumas escolas concentram uma
proporção maior de alunos que encontram dificuldades na escola.
Há uma combinação de várias razões, mais especificamente causas 
econômicas e sociais. Porém, é realmente através do funcionamento 
concreto da classe, no cerne mesmo do ensino da Matemática, das 
práticas dos professores e dos alunos que ocorrem as condições da falta 
de aprendizagem por parte de alguns alunos.
Na didática, o conteúdo das disciplinas está no bojo do estudo dos 
fenômenos que envolvem seu ensino ou aprendizagem. É deste ponto de 
vista que me posiciono: não considero as dificuldades sociais como tais, 
mas tão somente através de seu efeito sobre os fenômenos didáticos. 
Para melhorar o ensino na prática, é preciso considerar tudo. Todavia 
acredito que nenhuma pesquisa pode levar em conta todos os aspectos e 
é preciso  que equipes multidisciplinares se debrucem sobre as questões 
didáticas relacionadas aos fenômenos sociais com o intuito de articular 
seus pontos de vista.
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Introdução
Há diferentes aspectos para abordar o problema com relação à didática da 
matemática:

– a busca da melhor transposição possível do conteúdo, ou o inventário daquelas 
que são possíveis em nível da organização dos conteúdos: reflexão da natureza 
epistemológica que não envolve apenas o ensino às classes fracas. No entanto, 
esta análise permite identificar melhor as possibilidades e, portanto, ampliar o 
leque das adaptações possíveis.

– a busca de situações por vezes ricas do ponto de vista do conteúdo e adaptadas 
aos alunos.

– a busca de dispositivos de compensação adaptados.
– o estudo do estágio dos conhecimentos dos alunos, de suas dificuldades, 

expectativas, hábitos, ... vinculado às pesquisas com outras disciplinas, como 
Psicologia e Sociologia.

– a capacitação e formação dos professores.
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Introdução
A transição escola-colégio (1º / 2º ciclo do ensino fundamental francês), um momento 
sensível no ensino do francês.

– Um nível crucial para a aquisição dos conhecimentos básicos sobre os quais 
poderão, ou não, construir-se os conhecimentos matemáticos mais avançados.

– Encontramos ainda a quase totalidade de uma classe com uniformidade de idade 
(fora o ensino especializado)

– Os vínculos entre a Matemática e a língua natural ainda despenham um papel 
preponderante.

– A transição de um professor polivalente para professores especialistas em suas 
disciplinas é algo particularmente sensível em Matemática, na medida em que 
pouquíssimos professores do primário possuem formação universitária em 
Matemática e onde muitos se sentem pouco à vontade nessa matéria, havendo-se 
deparado com dificuldades em um momento ou outro de seus estudos.

Usarei muitos exemplos da escola primária: muitas coisas se decidem nesse nível para 
os alunos que enfrentam mais dificuldades e o papel dos professores é crucial.  Assim 
mesmo usarei alguns exemplos relativos ao “10º grau” do ensino francês.
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Estrutura da palestra
Introdução
Tensões entre pólos contraditórios. Temas de reflexão para melhorar o ensino da 
Matemática
Pensar na continuidade (e necessárias rupturas) do ensino de uma noção ao 
longo do ensino obrigatório. Isto pressupõe tratar:

– Das relações entre a Matemática e a realidade
– Das formulações e representações semióticas (de imagens ou símbolos)
– Das transferências e jogos de quadros entre áreas matemáticas. 

Dois exemplos:
– Os números
– A geometria

Vias para recursos aos professores. Um exemplo:
– A geometria entre 8 e 12 anos 
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Primeira Parte

Tensões entre polos contraditórios 

Temas de reflexão para melhorar o 
ensino da Matemática
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Dificuldades dos Alunos
Dificuldades de acumulação dos conhecimentos:

– conhecimentos antigos, frágeis e pouco disponíveis
– dificuldade de reinvestir em situações novas 

Sem domínio da língua natural: 
– vocabulário pobre e impreciso, 
– sem domínio da gramática: mais especificamente, do uso das conjunções 

coordenadas ou subordinadas que são muito importantes para qualificar as relações 
entre os objetos, ligados aos quantificadores e conectores lógicos. 

Dificuldades com a representação dos problemas, com o fato de ter que lidar 
simultaneamente com várias informações, com códigos que regem o uso das 
representações semióticas.

Dificuldades mais gerais: sociais, psicológicas que têm repercussões na concepção da 
escola, do “ofício de aluno”, da Matemática.
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Injunções Institucionais
Vários dispositivos para reabsorver as dificuldades mas a eficácia não é evidente

Efeitos das avaliações de grande escala e ênfase nas competências
– Risco de segmentação em micro-objetivos
– Relação conhecimentos / competências

Há algumas décadas, no ensino, o foco está na atividade dos alunos:
– no interesse em propor aos alunos situações de pesquisa nas quais tenham que 

resolver por si sós problemas para os quais não dispõem de técnicas pré-estabelecidas.

Espera-se também motivar os alunos por meio de:
– propostas de situações concretas e lúdicas e do uso de ferramentas de informática 

Contudo, esses novos métodos de ensino também fazem surgir novas dificuldades 
relacionadas:

– à atividade matemática dos alunos
– ao trabalho dos professores e às suas necessidades de formação matemática
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Dificuldades para fazer com que o ensino se apoie 
em situações de pesquisa para os alunos

Do lado dos alunos existe um descompasso entre as situações de ação destinadas a dar 
sentido às noções e os próprios conhecimentos que devem ser retidos,  identificados 
depois pelo professor.

– O conhecimento permanece num registro formal e não está vinculado à ação no 
contexto concreto.

– Não é reinvestido em outro contexto
– Os alunos não reconhecem o verdadeiro desafio das situações de introdução
– Uma consequência disso é o desgaste rápido das situações: os alunos se cansam 

do contexto antes que níveis mais elevados do conhecimento possam ser atingidos 
No que realmente se baseou a atividade matemática dos alunos durante essa pesquisa, 
na hora da síntese?

– Nos conhecimentos em jogo do aprendizado objetivado ou nos conhecimentos 
anteriores, no entendimento do problema

Dificuldades de gestão para o professor
– Contribuir com ajudas
– Fazer a síntese, extraindo conhecimentos descontextualizados a serem guardados
– Integrar as novas tecnologias no curso como um todo
– Passar do trabalho em grupos ao trabalho coletivo
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Equilíbrios difíceis de manter para os 
professores

construção do sentido das noções matemáticas / aquisição de automatismos 
básicos;
apoio sobre as produções dos alunos / exposição de um conhecimento 
matemático descontextualizado e reutilizável;
sucesso dos alunos em curto prazo / aprendizado e sucesso em longo prazo;
complexidade dos problemas para dar espaço à pesquisa dos alunos / ao 
compromisso deles na solução, usando  os conhecimentos dos quais, de fato, 
dispõem;
manutenção das exigências disciplinares na avaliação / manutenção do 
investimento dos alunos.
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Exemplo sobre funções (grau 10)
Problema proposto:

– O Senhor Dupont trabalha na empresa W, com sede em  Paris. É responsável pelo 
relacionamento com as filiais localizadas na região de Seine Maritime (Rouen, Yvetot e a 
cidade portuária de Le Havre).

– Sua semana está organizada como segue:
Segundas e sábados dirige-se à sede da empresa W;
Terças e quintas vai à cidade de Rouen;
Quartas vai à cidade portuária de Le Havre e sextas a Yvetot. 
Todas as noites, o Senhor Dupont volta para a casa, onde mora sua família.

– Le Havre, Yvetot, Rouen e Paris estão localizadas, nesta ordem, na mesma estrada (do 
oeste para o leste). Admitindo que “a estrada é reta” e dadas as distâncias abaixo: Paris - 
Rouen: 100 km; Le Havre - Yvetot: 50 km; Le Havre - Rouen: 85 km

– Que distância percorrerá semanalmente o Senhor Dupont: 
- caso more em Paris? 
- caso more em Barentin (localizada na estrada anterior, 17 km a oeste de Rouen?)

– Sabendo que o Senhor Dupont não gosta de guiar (e além disso, quer ajudar seu país a 
economizar energia), e que deseja percorrer a distância mais curta semanalmente. 
Ajude o Senhor Dupont a encontrar o local ideal para morar.
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Exemplo sobre funções (grau 10) 
Observação de grupos fracos e fortes

A primeira pergunta serve à devolução: calcular as distâncias com valores numéricos 
estipulados.
Ensinamento envolvido (pergunta 2): 

– usar uma função, de preferência o valor absoluto ou sua definição para cada caso, 
para representar a distância percorrida pelo Senhor Dupont cada semana e achar o 
mínimo desta função.

– A representação gráfica e a tabela de variação permitirão determinar o mínimo.
– O ponto difícil: introduzir a variável X, atribuindo-lhe uma definição precisa: abscissa 

da casa, visto que se escolheu um ponto de origem (Paris ou Le Havre) e um sentido 
a percorrer.

Semelhanças e diferenças no desenrolar do problema nos dois grupos na sala:
– Nos dois grupos, a escolha da variável é feita de maneira coletiva com a ajuda do 

professor, após bloqueio dos alunos.
– No grupo forte, esta intervenção ocorreu precocemente no tempo da atividade.
– No grupo fraco, ela ocorreu bem mais tarde, após o meio da sessão: a primeira 

pergunta demorou, mais especificamente a representação da estrada por um eixo; os 
alunos quiseram usar uma escala, algo que é desnecessário, e demoraram para 
escolhê-la.

A síntese é que os alunos fortes fizeram um trabalho de natureza algébrica ao passo que 
os alunos fracos mal entraram nele.
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Problema matemático / problema concreto

A devolução de um problema matemático além do problema concreto 
– Como intervém a noção objetivada no contexto escolhido?
– Que outros problemas são passíveis de ocorrer?
– Escolha do problema, do material a fornecer e da organização da aula.

Exemplo com decimais no 5º grau
– Objetivo: trabalhar as somas repetidas nos decimais.
– Escolha de um contexto: guardar DVDs numa caixa de sapatos. A largura da caixa 

equivale exatamente à altura de um DVD
– O DVD tem 1,7 cm de espessura
– A caixa tem 33 cm de comprimento
– A caixa está presente, assim como os DVDs.
– Os alunos dispõem de uma representação gráfica da parte superior da caixa.
– Problema: guardar o maior número possível de DVDs na caixa.
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Problema matemático / problema concreto
Três problemas diferentes:

– Problema puramente material: usamos as três dimensões, procedendo de fato à 
guarda dos DVDs: deixa-se a possibilidade, já que muitos DVDs estão presentes 
com a caixa. Há DVDs que podem estar totalmente escondidos.

– O problema na dimensão 1: guardar todos os DVDs no mesmo sentido. É só neste 
caso que nos depararemos com o problema matemático de saber quantas vezes 
cabem 1,7 em 33.

É o terceiro problema que deverá ser devolvido aos alunos.
Isso só será possível se os outros dois foram discutidos coletivamente, antes que o 
trabalho individual ou em grupo tenha começado.

– O problema material redefinido por nova 
restrição: é preciso conseguir ler o nome dos 
DVDs. 
Adaptado à representação no papel em duas 
dimensões:
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Linguagem e Representações
É importante estabelecer o vínculo entre a linguagem comum relacionada à situação 
concreta e que serve de apoio à atividade, a linguagem matemática, as representações 
de imagens e as representações simbólicas padronizadas.
Exemplo de numeração no grau 2: contar um grande acervo (mais de 2000 objetos). 
Conhecimentos prévios: sentido da escrita numérica e relação entre as unidades da 
numeração (dezenas, centenas: não apenas número de unidades, mas também saber 
que 1 centena = 10 dezenas)
Estabelecimento de relação dos diferentes registros:

– ações sobre o material: palitos de fósforos, elásticos, sacos, latas
– linguagem da situação: palitos de fósforos isolados, feixes de lenha, sacos, latas
– linguagem matemática: unidades, dezenas, centenas, milhares
– representações de imagens estilizadas (desenhos)
– escritas numéricas: 1 saco = 10 feixes de lenha = 100 palitos de fósforos
– ábacos (dispositivo baseado em trocas e posição)
– cores para a escrita na lousa, informação redundante em função da posição: 2345
– tabela de numeração

MIL CEM DEZ UM
2 3 4 5
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Segunda Parte

Pensar nas rupturas, bem como na 
continuidade do aprendizado durante todo 
o decorrer do Ensino Fundamental francês 

(6-15 anos).
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O Exemplo dos Números 
Os diferentes aspectos dos números ensinados dos 6 aos 15 anos

Um ponto essencial no início: o sistema de numeração decimal
– No início, a fórmula cantada infantil (sequência oral dos números inteiros) se insere 

no aspecto cultural, a escrita dos números é global e reflete apenas a ordem dos 
números.

– Mas o ponto essencial, o próprio fato que a posição dos números também indica uma 
quantidade já que fazemos agrupamentos decimais, não aparece na escrita dos 
números e pouquíssimo oralmente, não mais do que as multiplicações e somas 
ocultas nos nomes dos números.

– Este ponto é crucial para o que vem depois: a própria possibilidade de entender os 
decimais, suas operações e seu papel fundamental na aproximação dos reais. Não 
são todos os alunos que adquirem isso no final do primário.

Meios de enriquecer o conjunto dos números e operações sobre os números:
– O campo numérico deve ser ampliado, assim como a ordem e as operações, 

incorporando os números inteiros, para dar conta de medir grandezas contínuas. 
– Uma unidade permite tornar discreto um intervalo contínuo por meio da transferência 

de uma unidade: criação de uma dinâmica discreta/ contínua/ discreta
– Jogos de quadros (correspondência) de números/ grandezas / geometria: papel 

essencial dos comprimentos e áreas.
Nas extensões, há propriedades que são mantidas, porém há outras que não.
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O Exemplo dos Números 
Alguns pontos-chave de uma progressão: jogos de quadros

Uma grandeza fundamental que permite representar todas as demais: o comprimento
– Situação: medição de um segmento utilizando uma unidade qualquer; divisão da 

unidade; introdução de meios, quartos etc.
A área deverá ser apreendida com base em dois aspectos:

– Como grandeza unidimensional: algumas áreas podem ser comparadas e medidas 
por transferência de uma unidade, porém diferentemente dos segmentos, duas 
superfícies de mesma área nem sempre podem ser superpostas.

– Como grandeza bidimensional: escolhendo uma unidade de área adaptada (a área 
do quadrado do lado da unidade de comprimento), podemos medir áreas obtendo 
informações sobre os comprimentos, por meio de um cálculo.

É brincando com este duplo aspecto que poderemos dar sentido ao produto dos 
números não inteiros (frações e decimais, primeiro)

– O quadro das áreas deve ter sido trabalhado como tal, primeiro sem medida, e 
depois no aspecto unidimensional, antes que possa servir de apoio para a 
ampliação da multiplicação sobre frações e decimais.
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O produto das frações e dos decimais 
no quadro de áreas

O retângulo vermelho: 7 x 4 = 28
O retângulo azul: 4 x 1/2 = 2
O retângulo violeta: 7 x ½ = 3 + ½
O quadradinho preto: são 
necessários 4 para fazer 1, 
portanto é 1/4

7+1/2

4+
1/

2
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O exemplo dos números 
Alguns pontos-chave de progressão: jogos de quadros

Uma propriedade fundamental dos números decimais: aproximar os reais tão próximos 
ao que desejamos

– Problema: Existe um quadrado de área dado?
Necessidade de que os alunos disponham de um ambiente (meio no sentido da TSD de 
Brousseau) suficientemente rico para abordar este problema

– Tradução em diversas representações semióticas: papel importante dos gráficos que 
os alunos costumavam usar.

– Antes de procurar um quadrado de área dado, houve muito trabalho a partir dos 
gráficos, sendo este um deles:

– Um quadriculado (décima) é cruzado por dois eixos graduados. Pede-se aos alunos 
que pintem todos os pontos de interseção do quadriculado de coordenadas (a,b) com 
a seguinte instrução:

Se a área do retângulo de dimensões a e b for > 24, deve-se pintar o ponto de 
vermelho
Se a área do retângulo de dimensões a e b for < 24, deve-se pintar o ponto de 
azul
Se a área do retângulo de dimensões a e b for = 24, deve-se pintar o ponto de 
preto.
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O exemplo dos números 
Alguns pontos-chave de progressão: jogos de quadros

O fato de ter que pintar muitos pontos acaba 
estimulando o uso da compatibilidade da 
ordem e das operações:

– À direita e acima de um ponto vermelho, 
só teremos pontos vermelhos

– À esquerda e abaixo de um ponto azul, só 
teremos pontos azuis

– À direita e acima de um ponto preto, só 
teremos pontos vermelhos

– À esquerda e abaixo de um ponto preto, só 
teremos pontos azuis

Portanto, os pontos pretos são muito 
interessantes, já que fornecem uma informação 
dupla 
Pergunta: sobre cada linha, entre um ponto 
azul e um ponto vermelho, sempre há um 
ponto preto?

1

1



Vários retângulos sobre papel quadriculado

Recorte de retângulos; cálculo do semi-perímetro e da área



Retângulos de mesmo perímetro: 14 cm
Isto implica buscar os pares (a,b) onde a + b = 7 

Números --> Gráfico --> Números 
Cálculo da área. 
Qual retângulo possui a área maior?
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Problema de pintar A = 9 
Pontos pretos e algumas verticais vermelhas ou azuis



Regiões pintadas
Regiões vermelhas, azuis, pontos pretos.
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Reduzir a região branca 
Com um cálculo, pinta-se toda uma região.

Os pontos pretos são os mais 
interessantes, pois permitem 
pintar uma região vermelha e 
outra azul
Há um ponto preto sobre cada 
vertical?
Uma linha preta parece esboçar-
se par separar o vermelho do 
azul.
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Busca do quadrado da área 5: para o cálculo, 
vantagem para as frações decimais

a x a = 5
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É possível encontrar um quadrado com área de 27?

Provavelmente estará no cruzamento da curva dos pontos pretos com 
a reta dos quadrados
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O Exemplo dos Números 
Alcance e Limites

Esta progressão foi utilizada numa situação de busca com alunos do ensino comum que 
foram acompanhados durante um período de cinco anos seguidos a partir do primeiro 
ano (6 anos). São alunos do final do 3º ano (9 anos) que produziram os raciocínios 
anteriores.
Não dá para generalizar isso no ensino comum: o conjunto tem uma forte coerência e 
seria difícil incorporar elementos da progressão num ensino que não respeitasse seus 
princípios e sua lógica.
Porém, esta progressão permite pensar numa evolução do sentido dos números a partir 
do ingresso na escola primária. Abordo esta questão aqui para mostrar de que forma 
poderíamos levar em conta numa progressão a continuidade e as rupturas necessárias 
na abordagem do número no decorrer do ensino obrigatório.
Ao mesmo tempo em que trabalhamos problemas concretos para os alunos, fixamos 
marcos para noções mais abstratas que serão ensinadas mais adiante: as funções e as 
equações, por exemplo.
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O Exemplo da Geometria 
Para que ensinar Geometria?

O ensino da geometria no ensino obrigatório tem várias finalidades:
– Uma finalidade prática: A geometria é um meio de processar os problemas que 

ocorrem no espaço sensível (objetos do espaço e deslocamentos).
Para todos
Para os profissionais

– Uma finalidade teórica: a geometria é uma teoria matemática axiomática para 
garantir os fundamentos da “geometria prática” e encontrar soluções aos 
problemas que formula.

– É também uma fonte de problemas que não são facilmente transformados em 
algoritmos, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio dedutivo.

– É um meio de representar e de processar problemas originados em outras áreas. 
O uso da intuição geométrica em outras áreas requer que esta intuição seja 
criada, qualquer que seja o ponto de vista considerado, quer prático ou teórico.
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Geometria e Mundo Sensível
Dois aspectos a distinguir:

– A geometria é uma teoria que permite modelizar problemas que ocorrem no espaço 
sensível. 
Exemplos: medida de um comprimento inacessível, otimização de uma grandeza, 
deslocamento de um móvel etc.

– Os objetos teóricos da geometria podem ser representados no espaço sensível por 
meio de maquetes, figuras - produzidos com instrumentos tradicionais ou 
programas de computador.

É a respeito deste segundo aspecto que me interessarei mais adiante. No primeiro 
caso, desenhos, maquetes, também podem representar os objetos da realidade e 
desempenhar um papel de intermediação entre o mundo sensível e os objetos 
geométricos teóricos.
É por este motivo, que além do espaço sensível, considerarei o espaço gráfico das 
representações, representações de objetos do mundo físico ou representações de 
objetos geométricos.



Os três espaços que estão em jogo em um 
problema de modelização do mundo sensível

Mundo  
dos 

objetos 
materiais

Espaço 
sensível

Teoria 
axiomática
Dedução

Espaço 
euclidiano 

teórico

Desenhos, 
diagramas, 

figuras, 
artefatos 

Experimentação 
Espaço gráfico

« geometria »

percepção

ação

esquemas,
conhecimentosação

Saberes : 
produção
apropriação

Modelização
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Exemplo do uso das representações e figuras na utilização da 
geometria para a solução de um problema concreto

Foto do objeto real.
Representação gráfica que permite representar 
os dados:
O gráfico representa ao mesmo tempo a 
pirâmide do Louvre e o objeto geométrico. As 
propriedades geométricas são inferidas em 
função do conhecimento do objeto real.
Representação da grandeza buscada.
Identificação de propriedades que permitem 
identificar um triângulo retângulo pertinente ao 
qual podemos aplicar o modelo geométrico.
Cálculo no modelo.
Interpretação no problema.

35 m

21,6 m

35 m

21,6 m

A pirâmide do Louvre tem uma base quadrada de 
35 metros de lado. Sua altura é de 21,6 metros. 
Suas 4 faces possuem vidros e requerem 
manutenção constante. A empresa de limpeza 
quer saber o tamanho da empreitada. 
1 – Usando o teorema de Pitágoras, calcule o lado 
do triângulo que constitui cada uma de suas faces. 
2 – Calcule a área de cada face 
3 – Deduza a área da superfície de vidro a limpar
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O espaço gráfico, local de experimentação numa 
problemática geométrica

Teoria 
axiomática
Dedução

Espaço 
euclidiano

teórico

Desenhos, 
diagramas, 

figuras, 
artefatos

Experimentação 
Espaço gráfico

geometria

percepção esquemas,
conhecimentos

ação
Saberes : 
produção
apropriação

Problema 
teórico
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A figura como campo de prova de um problema teórico

O problema teórico pode ser, 
por si só, a modelização de um 
problema prático.

A G7,50 cm

8,50 cm 4,00 cm

T

3,50 cm

5,30 cm

E

A figura serve para posicionar os 
triângulos uns com relação aos 
outros. É preciso acrescentar que 
cada um deles é exterior ao outro 
para terem este desenho. É o 
cálculo que dirá se temos ou não 
ângulos retos. 
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Outros exemplos 
(geometria no espaço)

A pirâmide
– Dada uma pirâmide regular de base quadrada.
– O lado da base mede 35. A altura da pirâmide é de 21,6.
– Qual é a altura dos triângulos que constituem cada face?
– Calcular a área lateral da pirâmide.
– Representar uma face numa escala de sua livre escolha.

Num cubo
– Consideremos um cubo ABCDEFGH com 5,5 cm de aresta.
– Coloque os pontos R, S e T sobre as arestas AB, DE, EH de forma que 

AR=DS=HT=2 cm.
– Explique por que o triângulo RDS é retângulo em D.
– Coloque o ponto U na aresta AB de forma que BU = 2 cm.  Qual é a natureza do 

quadrilátero BTHU? Qual é a natureza do triângulo TUR? Explique.
– Construa em tamanho real, usando régua ou compasso, os triângulos ARD, RDS, 

TUR e RST, sem fazer nenhum cálculo.
– Prove que o triângulo RST é retângulo.

D C

HE

A B

GF

R U

T

S
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Continuidade/rupturas nos objetos geométricos 
O que é um retângulo? 

Algumas respostas possíveis do 1º ao 6º grau

Uma forma de madeira ou de plástico que 
podemos deslocar, manipular, comparar a 
outras...
Um contorno que podemos traçar no 
papel, por meio de um gabarito ou da 
utilização de estêncil, e cuja parte interna 
podemos pintar... Uma superfície fechada
Uma rede de quatro retas (ou segmentos) 
duas a duas paralelas ou perpendiculares.
Relações entre segmentos (os lados ou as 
diagonais), pontos (os ângulos, o centro), 
retas (os suportes dos segmentos, os 
eixos de simetria)
Propriedades características (condição 
necessária e suficiente)
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Continuidade/rupturas nos objetos geométricos: 
O papel das figuras e dos instrumentos passa por 

mudanças
No primário, o objetivo é aprender a usar instrumentos tradicionais para traçar figuras 
no papel ou descrevê-las: traçar uma figura cuja descrição ou cujo modelo possuímos, 
descrever uma figura dada para que outra pessoa possa reproduzi-la ou fornecer um 
programa de construção. Enfatiza-se o cuidado com o traçado.
No entanto, os instrumentos usuais de traçado (como a régua, o esquadro e o 
compasso) permitem traçados que possuem características visuais que se traduzem 
em propriedades geométricas. Seu uso não é tão fácil assim e requer um trabalho de 
aquisição.
Mais tarde, no secundário (graus 6 a 9), a figura traçada não é mais em si o objeto de 
estudo. É a representação de um objeto abstrato, a figura geométrica que pode em 
geral ser representada por muitos outros modos (salvo quando as dimensões são 
determinadas, fato que ocorre frequentemente nos primeiros anos do secundário). O 
esmero no traçado não é mais um objetivo por si só (pode-se até fazer figuras à mão 
livre): está a serviço do raciocínio sobre os objetos geométricos que a figura traçada 
representa.
Tal mudança de perspectiva é acompanhada da mobilidade do olhar dirigido para a 

figura que poderia ser trabalhado anteriormente.
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Como enxergar as figuras em uma demonstração 
Um exemplo de problema no secundário

Dado um círculo C com centro O, diâmetro 
[AB] e um ponto D sobre este círculo, de 
forma que AD = AO.
A perpendicular de (DO) que passa por A 
corta o círculo C no ponto E.
Mostrar que o quadrilátero ADEO é um 
losango.

Exemplo de demonstração (e olhares para a figura):
– AD=AO, portanto A sobre a mediana de [DO].
– Uma única perpendicular de [DO] passando por A, portanto E está sobre a 

mediana de [DO] e, portanto, DE = EO.
– No entanto, OA e OE são raios do mesmo círculo, portanto OA = OE.
– Finalmente AD = AO = OE = ED

Relações entre pontos, retas, círculos e segmentos a isolar.

O

A

D E
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A forma de enxergar as figuras durante uma 
demonstração

A sobre a mediana de [DO]

Mas (AE) é perpendicular a [DO]

Portanto E está sobre a mediana de 
[DO]

Portanto ED = EO

Mas A e E estão sobre o círculo de 
centro O

Superposição de triângulo, losango, 
círculo

O
A

D

O
A

D E

O
A

D E

O
A

E
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Muda o jeito de enxergar: 
Montagem por justaposição/superposição

Na demonstração anterior, é preciso ver figuras superpostas.
Na escola primária, as reproduções envolvem principalmente figuras elementares 
justapostas.
Nos desenhos abaixo, podemos ver 6 figuras justapostas no primeiro caso e e 2 figuras 
superpostas no segundo caso.

– O prolongamento dos traços inverte uma montagem por justaposição (6 figuras)  
numa montagem por superposição (de 3 figuras), terceiro desenho.

– A decomposição em tantas formas quanto contornos fechados transforma uma 
montagem por superposição (de 2 figuras) numa montagem por justaposição (de 4 
figuras), 4º desenho.
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Aprendizados Ocultos 
Enxergar as figuras com um olhar geométrico

Fazer geometria demanda que olhemos as figuras de forma 
específica. Esse olhar é diferente, não é aquele que dirigimos 
normalmente aos desenhos:

– É preciso ser capaz de passar de uma visão de figuras justapostas a 
figuras superpostas (e reciprocamente), adicionando, apagando linhas...

– É preciso ser capaz de ver objetos de várias dimensões: superfícies, 
linhas, pontos e relações entre esses (pensar no exemplo do retângulo).

– É preciso ser capaz de localizar elementos homólogos de uma figura para 
a outra, ou seja, mudanças de tamanho, de posição dos elementos 
visuais que constituem uma figura.
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Elementos homólogos no caso dos triângulos 
semelhantes

Os triângulos ABD e ABC têm dois ângulos iguais e 
um lado comum. No entanto, os triângulos ABD e 
ABC não são isométricos.
Como localizar os elementos homólogos? 

Problema encontrado na internet:

A

B

C
D

Se os triângulos são semelhantes, os 
ângulos em L são iguais e K está sobre [IL]

Utilizar as informações fornecidas na 
figura para demonstrar que os triângulos 
IJL e JKL possuem a mesma forma
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Axiomática subjacente no ensino influencia 
na maneira de enxergar as figuras

Uma axiomática baseada nas transformações geométricas exige no início uma visão 
da figura mais elaborada do que a axiomática clássica de Euclides calcada nos casos 
de “igualdade” dos triângulos. 
Exemplo em uma aula do 10º grau:

ABCD é um paralelogramo com centro O, M sobre 
[AB], (OM) corta (CD) em N. Mostrar que AM =NC.

– Demonstração 1: AMO e CNO isométricos.
– Demonstração 2: N é a imagem de M por meio 

da simetria central de centro O.
Para os alunos: “com a simetria, o que é difícil são 
os pontos”.
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Geometria: como pensar na continuidade 
durante o ensino obrigatório?

Um ponto-chave que, a nosso ver é essencial no trabalho, é a forma de enxergar 
as figuras e os instrumentos.
Trata-se de um ponto crucial na atividade geométrica que não é trabalhado de 
forma explícita no ensino.
Este ponto opaco, o fato de não levar em consideração no ensino as mudanças, 
necessárias, da maneira de enxergar as figuras, é uma fonte de dificuldades para 
os alunos.
Os professores frequentemente se queixam que os alunos se contentam com 
aquilo que veem na figura. Mas será que os alunos realmente enxergam o que 
deve ser enxergado? Não basta ver… é preciso enxergar uma figura. E como se 
aprende isso?
As figuras no papel ou na tela do computador possuem características visuais que 
traduzem propriedades geométricas (e reciprocamente) que podemos conseguir 
usando instrumentos (a régua e o compasso principalmente no papel, a reta e o 
círculo no software), que possuem essas propriedades geométricas - visuais. O 
vínculo entre o uso do instrumento para produzir a figura e a propriedade visual 
buscada deverá ser construída ao longo do período escolar.
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Geometria: como pensar na continuidade durante 
o ensino obrigatório?

Para tal, aventamos a hipótese que é preciso extrair as propriedades geométricas 
que definem características visuais (ou ligadas ao deslocamento) dos objetos, não 
diretamente pela observação, mas sim pela emergência de relações entre os 
componentes visuais desses objetos, de forma a fazer com que surja 
progressivamente a desconstrução dimensional.
Portanto, o nosso projeto é de partir de uma visão ingênua e imatura da figura, 
como pode tê-la uma criança de 5 ou 6 anos e de fazer com que evolua a fim de 
incorporar olhares geométricos sobre a figura, a exemplo de Euclides que produziu 
uma teoria expressa em termos de pontos e linhas para dar conta das propriedades 
das superfícies e de seus deslocamentos. Mas é o procedimento oposto ao de 
Euclides que temos que realizar: partir das superfícies para delas extrairmos pontos 
e linhas cujas relações permitam caracterizá-lo.
A maneira de produzir a figura e os instrumentos (no sentido amplo e corrente) 
usados para fazer isso será capital para nós. Usar um instrumento em detrimento 
de outro poderá requerer uma mudança de olhar sobre a figura.
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Diversas reproduções de um triângulo
Isto é relativamente simples se dispomos de um gabarito 
ou de um estêncil deste triângulo.

Se o gabarito estiver rasgado, podemos agregar uma régua (duas réguas)
Se tivermos os instrumentos D2 que acompanham um traço do triângulo
2 réguas  1 régua  2 resultados
Os instrumentos D2 que não guardam o traço do triângulo

– Papel e régua 
Os instrumentos D1:

– Régua e esquadro 
– Régua e compasso

Figura composta: utilização de informações internas
Reprodução em tamanhos diferentes
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Diferentes meios para a reprodução de uma figura
Vamos supor que desejamos reproduzir um triângulo
Isto é relativamente simples se dispomos de um gabarito ou de um estêncil deste 
triângulo.
Se o gabarito estiver rasgado, podemos agregar uma régua
Um dado relativo ao comprimento poderá fazer-se necessário...
Diversas reproduções de um triângulo
Estabelecemos uma diferença entre dados de comprimento e medida (ou seja, 
números). Acreditamos que a atividade dos alunos mudará significativamente se, para 
construir uma figura, fornecemos comprimentos sob a forma de um segmento em vez de 
fornecer medidas.  
Estabelecemos também uma diferença entre o dado  de comprimento numa direção 
dada e o traçado de um círculo.

– O dado de comprimento, como o entendemos, pressupõe a existência prévia de 
uma reta traçada sobre a qual transferiremos este comprimento: um compasso de 
ponta seca já basta.

– Caso contrário, será necessário traçar um círculo para obtermos a interseção de 
uma reta e de um círculo ou de dois círculos. 

Fazer evoluir juntos os dois olhares: o olhar sobre a figura e o olhar sobre os 
instrumentos
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A restauração de figuras: a prateleira

A Prateleira
Eu tinha uma prateleira de vidro que estava 
posicionada num canto. Estava medindo o 
comprimento das bordas quando (barulhão!) a 
prateleira explodiu. Consegui recuperar, além 
das partes que ficaram presas nas duas 
paredes, dois cantos da prateleira. Pergunta: Dá
para restaurar a prateleira a partir dos pedaços 
que sobraram e com a ajuda de uma foto? 

Instrumentos: régua não graduada e 
instrumento de transferência de comprimento.

Anotei uma quantidade suficiente de 
comprimentos para ter condições de restaurar a 
prateleira?
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Animação da prateleira
O problema em imagens, sem a solução
Uma solução « prática »
É mais fácil com um comprimento maior
Podemos reconstituir o contorno
Eu tinha diversas prateleiras idênticas, mas elas estavam todas 
quebradas. Posso encontrar o modelo com peças diferentes? 
Reprodução de um polígono com um instrumento de diferimento de 
comprimento, uma régua e um esquadro
Um problema para os alunos
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A restauração de figuras
A restauração de figuras consiste em reproduzir uma figura modelo a partir de uma 
amostra com a ajuda de instrumentos.

– Trata-se, portanto, de trabalhar não sobre uma figura, mas sobre a diferença 
entre duas figuras: o modelo e a amostra (eventualmente em vários pedaços).

– A reprodução da figura corresponde ao caso em que inexiste a amostra e os 
instrumentos autorizados são a régua e o compasso.  

– Estamos falando de restauração se a amostra for 2D ou se um instrumento for 2D 
(gabarito, pedaço de superfície ou até mesmo esquadro).

A atividade de restauração da figura depende da escolha da figura.
A atividade de restauração da figura depende da escolha da amostra.

A atividade de restauração depende dos instrumentos disponíveis e do respectivo custo
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Restauração de figuras: encontrar vínculos entre a 
figura ‘diferença’ e ‘amostra’

Exemplo no 3º grau
– 1 euro para uma régua que permita traçar um risco
– 5 euros para um dado comprimento  

Determinação de relações entre a figura diferença e as 
duas outras figuras
Desconstrução dessas relações e das figuras em 
unidades visuais (ou em propriedades geométricas) 
compatíveis com os instrumentos disponíveis (ou com 
os teoremas disponíveis). (Em vermelho o que falta, o 
que estamos tentando fazer).
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Restauração de figuras: reconstruir a figura 
‘diferença’ a partir da ‘amostra’

Reconstrução da figura diferença 
(enriquecimento da figura amostra) com a 
ajuda dos instrumentos disponíveis.
Um dado comprimento é necessário.
Validação usando uma transparência 
projetada pelo professor e disponibilizada 
ao aluno no momento oportuno.
O custo se expressa por meio de uma 
anotação adicional gerada à medida que a 
amostra vai ficando ganhando mais 
riqueza.
Podemos aventar uma redução de custos
A descrição da restauração pode ser feita 
a partir da anotação adicional do custo.

?
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Outros exemplos

Com alunos do 5º grau 
Reproduzir a figura a partir do quadro.

Alunos do 3º grau 
Dados de comprimento 
Reconstituir um quadriculado.

4º grau: prolongamentos, 
Interseções e dados de 
comprimento.



55

Restauração de figuras: de um modelo do 
octaedro a um hexágono regular no grau 5

Antes, os alunos tinham trabalhado na reprodução de 
polígonos quaisquer por triangulação e na reprodução 
de triângulos com a régua e o esquadro e mais tarde 
com a régua e o compasso (conhecimento cultural não 
justificado).
Este exemplo mostra o jogo com relação ao custo dos 
instrumentos para passar de um procedimento de 
construção de triângulos justapostos com o compasso 
(com pequenos arcos de círculos) para a localização 
de alinhamentos e a obtenção de pontos 
pela interseção de retas e círculos. 

Modelo do octaedro a partir de um lado por meio 
da construção de triângulos justapostos



Como economizar o custo do compasso?
Um mesmo círculo pode servir para vários 
triângulos.
Para restaurar o hexágono regular, 
fornece-se uma amostra composta de dois 
círculos:

– Compasso: 5 euros
– Régua: gratuito
– Dado de comprimento: 2 euros
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Restauração de uma figura simétrica: Pinheiro

Há vários procedimentos possíveis:
– À mão livre, a olho.
– Com o gabarito do pinheiro rasgado, 

virando-o.
– Dobrando o gabarito rasgado ou a folha.
– Decalcando o pinheiro incompleto e virando 

o decalque.
– Decalcando o pinheiro incompleto e 

dobrando o decalque
– Com uma régua e dados de comprimento.
– Com uma régua, um esquadro e dados de 

comprimento.
– Com uma régua e um compasso.

Animação do pinheiro
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Restauração de um pinheiro

Com o gabarito do pinheiro rasgado, virando-o.
Dobrando o gabarito rasgado ou a folha.
Decalcando o pinheiro incompleto e virando o decalque.
Decalcando o pinheiro incompleto e dobrando o decalque
Decalcando a metade do pinheiro (ou quase)
Com uma régua e dados de comprimento.
Com uma régua, um esquadro e dados de comprimento.
Com uma régua e um compasso.
Um papel quadriculado para alguns pinheiros



Exemplo no 5º grau: 
encontrar um eixo de simetria

Instrumentos Custo em 
Euros

Transparência 700 

Linha passando por dois pontos da figura 0

Linha obrtida pelo prolongaento de uma  
linha da figura

1

Aumento do comprimento 5

Esquadro 700

Complete o pinheiro para que seja 
simétrico (feito com transparência).

Como fazer com que o custo passe de 
700 euros para zero?

Encontre o eixo de simetria do 
pinheiro usando a tabela a seguir:
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Exemplo de restauração de uma 
figura simétrica no 5º grau

A tabela é a seguinte:
- Dobragem, decalque, dado de 
comprimento: 200 pontos.
- Prolongamento de um segmento 
existente: 1 ponto.
- Traçado de nova reta unindo dois 
pontos da figura: 0 ponto.
- Dado de comprimento: 5 
pontos.
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Terceira Parte

Uma pesquisa em projeto: recursos 
para os professores e para a formação 

e capacitação de mestres
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Recursos para a aula e a 
formação/capacitação de mestres

As primeiras pesquisas no âmbito da didática da matemática na França e no mundo se 
debruçaram sobre a formação dos alunos deixando de lado o professor, supostamente 
ideal até mesmo ausente.
As engenharias didáticas concebidas pelos pesquisadores como meio de estudar 
fenômenos didáticos se espalharam no ensino comum. Ocorre que problemas complexos 
que demonstraram ser eficientes no aprendizado dos alunos em condições bem definidas 
podem perder esta eficiência caso não se respeitem as condições que definem a situação 
na qual eles estão inseridos e garantem esta eficiência.
O estudo do funcionamento das aulas comuns, das práticas dos professores e dos alunos, 
mostrou que estavam em geral bastante afastadas das condições de funcionamento das 
situações ricas das engenharias didáticas, resultado das pesquisas.
Os professores precisam manter as condições de disciplina e de compromisso dos alunos 
no trabalho, indispensáveis para que o ensino possa desenvolver-se e que eles próprios 
despendam uma energia razoável, que terão condições de manter em longo prazo. As 
práticas visam primeiramente ao estabelecimento dessas condições.
Como formar e capacitar os professores para que possam fazer evoluir suas práticas e 
propor aos alunos situações suficientemente ricas que gerem aquisições matemáticas de 
alto nível ao mesmo tempo em que garantam a aquisição dos mecanismos básicos (que é
outro equilíbrio essencial)?
Possibilidade: produzir recursos que permitam aos professores capacitar-se e ao mesmo 
tempo ajudá-los a garantir que desenvolvam seu trabalho diário.
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Recursos para a aula e a 
formação/capacitação de mestres

As formas possíveis:
– Os livros escolares continuam a ser essenciais
– O suporte digital oferece juntamente com os atuais programas de informática 

possibilidades de maior representação e de meios de conseguir recursos evolutivos e 
interativos.

Qual deve ser a contribuição do recurso?
– ajudar a identificar os pontos essenciais do lado do conteúdo colocando-os numa 

perspectiva de vários anos;
– ajudar a interpretar as dificuldades dos alunos,
– ajudar na preparação da aula, propondo, por exemplo, uma base de exercícios que 

possa ser adaptada tanto no papel como no computador
Mas não basta dar aulas e exercícios prontos aos alunos, mesmo acompanhados de um 
modo de uso e de comentários.

– O recurso deve prover meios para relacionar esses diferentes elementos, coisa que o 
suporte informático pode facilitar graças a links de hipertextos.

– Um mesmo recurso dirigido a professores de níveis diferentes e que indique marcos 
numa progressão que vão se estendendo num período de vários anos: é um meio de 
facilitar as transições;

Isso não basta: o professor precisa, na hora de ensinar, articular os diferentes aspectos 
desenvolvidos separadamente no recurso. Um recurso rico é de difícil acesso. São 
indispensáveis formações/capacitações que utilizam o recurso para a produção de sessões 
para os alunos.
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Recursos para a aula e a 
formação/capacitação de mestres

Como elaborar, ajustar?
– Análise epistemológica e didática para determinar pontos-chave do conteúdo que 

possam atrair a atenção dos professores, fazendo isso de forma suficientemente 
operacional. 

Mas,
– O conteúdo deverá estar disponível para o professor, não apenas durante a 

preparação, mas também durante a administração da aula; o recurso deverá permitir 
uma ajuda para fazer uma preparação mais flexível que possibilite a adaptação à 
atividade real dos alunos, sem perder de vista os objetivos do conteúdo: os vínculos 
entre a atividade dos alunos e o conhecimento matemático objetivado são cruciais.

– O recurso deverá permitir ao professor apoiar-se em suas práticas pedagógicas e ao 
mesmo tempo incentivá-lo a questioná-las.

O recurso deverá ser elaborado através de um trabalho colaborativo entre os professores e 
os pesquisadores com o intuito de levar-se em conta a realidade do funcionamento das 
aulas. Há vários níveis de funcionamento na pesquisa: análises epistemológicas pelos 
pesquisadores; elaboração de situações para a aula por meio de uma colaboração entre os 
professores e os pesquisadores e experimentação nas aulas dos professores; avaliação da 
viabilidade das situações e dos aprendizados dos alunos. Divulgação a um grupo mais 
amplo de professores e estudo, de um lado, do uso feito e, do outro lado, do efeito sobre os 
alunos.
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Um trabalho em andamento em geometria: um 
recurso relacionado à simetria ortogonal para os 

professores dos graus 3 a 6
Um mesmo documento para os professores do primário e para o grau 6
Os elementos do recurso

– Elementos teóricos de naturezas diferentes
S/ a nossa abordagem da geometria
S/ a nossa abordagem da simetria axial
S/ os vínculos entre ações sobre o material e as propriedades geométricas no 
caso da simetria ortogonal

– Descrições de situações para a aula
– Um quadro que ajude a escolher situações de forma a estabelecer uma 

progressão
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Algumas referências a respeito da 
simetria ortogonal

O exemplo do pinheiro introduz a reflexão. 
A simetria utilizando material.

– Podemos verificar que uma figura é simétrica por dobragem ou verificando que 
coincide quando girada.

– A dobragem e o movimento giratório de um decalque são deslocamentos no 
espaço; requerem certa transparência do papel.

– Com papel opaco, é necessário recortar.
– O papel de duas faces permite distinguir o lado direito do avesso da superfície 

(tanto para a dobragem como para o movimento giratório).
– Com o movimento giratório, podemos produzir uma figura simétrica sem nos 

darmos antecipadamente o eixo de simetria. 
Com os instrumentos

– Os instrumentos de traçado permitem desenhar uma figura simétrica ou 
reconhecer que uma figura é simétrica sem precisar sair da folha de papel.

– Um quadriculado permite também produzir una figura simétrica sem passar pelo 
espaço, para figuras que possuem particularidades relacionadas ao quadriculado, 
é restauração de figura.
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Algumas referências a respeito da 
simetria ortogonal

Duas figuras podem coincidir depois de giradas sem que uma seja simétrica 
da outra com relação a um eixo:

– Exemplo:

– A transformação negativa do plano mais geral é a simetria que desliza.
– Para produzir uma figura simétrica por movimento giratório, é preciso deixar um 

ponto fixo no plano (que pode ser sobre a figura ou fora dela)

A

B

D

E
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Um exemplo de situação: produzir uma figura 
simétrica por meio de movimento giratório

Os alunos sabem reconhecer que uma figura é
simétrica dobrando ou girando um decalque.
A figura dada é simétrica?
Criar uma figura simétrica que a contenha
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À guisa de conclusão

Experimentar o recurso antes de publicá-lo.
Fornecer aos professores os meios para identificar não apenas o que falta no 
aprendizado de seus alunos, mas também os conhecimentos efetivos sobre os 
quais podem apoiar-se para fazê-los progredir e ajudá-los a superar essas 
ausências. 
Levar em conta o trabalho dos professores: fornecer também ferramentas que 
possam ser usadas diretamente na aula.
Como fazer para que os professores usem a parte que é dedicada a eles e não 
somente as ferramentas que são dirigidas diretamente aos alunos?



70

Obrigada pela vossa atenção

e peço desculpas por não falar a vossa língua
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As possibilidades da informática economizam tempo 
em relação à utilização de material para ajudar os 

alunos com dificuldades com a calculadora

Numeração e operações
Variante utilizando a moeda
Questão importante: qual utilização fazer desse tipo de material para ajudar 
nas aprendizagens e não atrapalhá-las? 
É o suficiente para contar no lugar de calcular.
Verificação significa que você já encontrou a resposta uma vez... 
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Introdução
Especificidade da matemática

– O conhecimento matemático tem um aspecto cumulativo que faz com que não se 
possa entrar em qualquer ponto e onde a falta de aprendizagem básica é talvez 
mais danosa do que em outras disciplinas. 

– Este conhecimento deve ser operatório: não basta poder recitá-lo; é preciso 
colocá-lo em marcha para tratar dos problemas originados em várias áreas.

– A questão do relacionamento com o real é crucial desde os primeiros anos de 
aprendizado, já que é necessário entrar numa problemática de modelização que 
permite usar a matemática para tratar das situações reais ao mesmo tempo em 
que se mantém uma distância por vezes importante com o real.

– Finalmente, as questões envolvendo a linguagem são particularmente importantes 
na matemática onde se trata de aprender a usar uma linguagem científica muito 
codificada apoiando-se ao mesmo tempo na língua natural: isto exige um bom 
domínio dessa língua e de sua gramática, bem como uma preocupação com a 
precisão do vocabulário.

– Ademais, a matemática usa muitos outros tipos de representações semióticas 
cujo uso é geralmente regulado com precisão, conectado com os próprios 
conceitos matemáticos: signos de operação, letras, tabelas, gráficos, figuras... 
ostensivos (signos materializados cujos uso é regulado por não ostensivos 
(conceitos, teoremas) que fazem parte do próprio  conhecimento  matemático.
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Pontos sensíveis, principalmente nas classes 
fracas. Necessidade de formação / capacitação 

do corpo docente
A necessidade de administrar as relações matemáticas e o mundo real com o intuito 
de garantir uma atividade matemática aos alunos a partir de um problema concreto do 
dia-a-dia (escolha do problema, do material a fornecer e da organização da aula): um 
exemplo no 5º grau.
A linguagem, as representações semióticas, a relação do oral com o escrito.
Como levar em conta o trabalho real dos alunos e conseguir uma aula que lembrem? 
Dificuldade de sínteses

– Exemplo de uma divisão no 4o grau
Três momentos onde ocorrem esses pontos sensíveis no trabalho do professor:

– na preparação da aula
– no auxílio aos alunos durante o trabalho, a pesquisa
– na extração daquilo que precisa ser guardado, a institucionalização.

A evolução das exigências com relação ao escrito
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Proceder a uma síntese depois de uma fase de pesquisa 
dos alunos com relação o a um problema que 

objetivava introduzir novo conhecimento
Dificuldade: apoiar-se no que fizeram os alunos e dar, ao mesmo tempo, uma solução ao 
problema, sem deixar de extrair o conhecimento a ser guardado, introduzindo escritas de 
apoio e estabelecendo procedimentos que poderão ser reinvestidos em outros problemas.
Exemplo no grau 4 para introduzir a divisão euclidiana:

– Problema: Os 387 alunos da escola viajam no final do ano com 18 acompanhantes.
– Quantos ônibus será necessário fretar, sabendo-se que cada ônibus possui uma 

lotação de 55 passageiros?
– Problemas com os quais nos deparamos na discussão (que consome muito tempo):

Uma solução dos alunos: 7x55 = 385; os dois outros alunos podem viajar no carro 
do professor
É preciso levar em conta os acompanhantes.
Mas 8x440 é demais.

– Conclusão do professor: “é preciso fretar 8 ônibus, mesmo que um carro não lote, é 
preciso fretar 8 ônibus”

– Mas tudo ocorre no plano oral, sem deixar nenhum vestígio no quadro negro do 
significado dos números nem das desigualdades 7x55 < 387+18 < 8x55
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Duas questões importantes
Pensar nas rupturas e na continuidade do aprendizado ao longo do ensino 
obrigatório e no vínculo com as demais disciplinas levando em consideração: 

– As relações entre a Matemática e a realidade
– As formulações e representações semióticas (de imagens ou símbolos)
– As transferências e jogos de quadros entre áreas matemáticas. 
Especificidade dos conteúdos ilustrada por dois exemplos: os números e a 

geometria
Formação / Capacitação do corpo docente e recursos para este
Ilustrada no caso da geometria entre 8 e 12 anos
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O Exemplo dos Números 
Os diferentes aspectos dos números ensinados dos 6 aos 15 anos

– Os números, um meio de numerar e de contar: a numeração decimal e as 
operações com números inteiros. 

– Os números, um meio de medir: necessidade de números não inteiros, de frações 
/ decimais.

O vínculo com as situações concretas
O vínculo entre as operações com esses números e as operações com 
números inteiros

– Os números para dar conta de relações entre grandezas, de transformações: a 
proporcionalidade e a linearidade.

– Os números reais, a continuidade: podemos encontrá-los de forma pontual e 
bastante precoce em contexto.

– O vínculo ou não com outras áreas da matemática, inclusive com outras áreas:
A geometria para medir grandezas geométricas (comprimento, área, volume)
A álgebra que introduz números negativos, estrutura os racionais, as raízes 
quadradas... a análise que estrutura os reais, a continuidade...
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O exemplo da Geometria
Os objetivos do ensino da Geometria
Geometria e mundo sensível
Continuidade / rupturas nos objetos geométricos, traçados, uso de instrumentos
Aprendizados ocultos:

– Mudança do olhar a respeito da figura:
Figuras justapostas/superpostas
Mudança de dimensão

– Pontos de referência a serem tomados nas figuras
A axiomática subjacente à geometria do secundário não é indiferente:

– Desejamos uma “algebrização” rápida ou queremos uma ênfase maior nas figuras?
Uma via para levar em consideração a continuidade dos aprendizados e trabalhar na 
mudança do olhar a respeito das figuras e os instrumentos consistiria na restauração 
das figuras.

A evolução das exigências por escrito
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