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APRESENTAÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PI-
BID) teve suas atividades na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) iniciadas em 2010. Desde esse período o subprojeto de Ma-
temática desenvolve suas atividades e experiências voltadas à formação 
dos alunos do Curso de Matemática. Entendemos o PIBID como um 
espaço para a produção de ideias em educação, com especial atenção 
ao trabalho do aluno de graduação, conduzindo-o à produção de uma 
identidade profissional.

Esta coletânea é resultado de uma proposta construída coletiva-
mente pelo grupo de bolsistas de iniciação à docência, coordenadora de 
área e professoras do Curso de Matemática colaboradoras do projeto. 
Trata-se da segunda publicação coletiva do PIBID/Matemática. A pri-
meira delas é composta por unidades didáticas reunidas sob o título: 
Propostas didáticas de Matemática: uma contribuição de futuros professores.

A presente obra é constituída por catorze relatos. O primeiro de-
les trata da nossa experiência na orientação para a produção desses re-
latos, das decisões tomadas e de alguns referenciais teóricos adotados. 
Os outros treze relatos foram elaborados pelos bolsistas de iniciação à 
docência sobre suas experiências com o ensino da Matemática, quando 
alunos da Educação Básica e/ou do curso de Matemática. Estes descre-
veram suas dificuldades, mas também o que eles poderiam fazer, quan-
do professores, para minimizar os problemas que enfrentaram.

O processo de elaboração foi longo, com muitas intervenções 
das professoras orientadoras, com a intenção de proporcionar melho-
rias nos textos que estavam sendo elaborados, mas também reflexões e 
novos conhecimentos aos bolsistas sobre o que relatavam. É claro que 
também aprendemos muito com esse processo.

Temos a satisfação de cumprir o objetivo de divulgação mediante 
a organização e publicação da presente coletânea. Salientamos que esta 
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se destina aos estudantes de licenciatura, aos professores da Educação 
Básica, professores formadores e demais interessados na formação do-
cente para a Educação Básica.

As organizadoras

Langer, Ciani, Ribeiro, Bassoi e Antunes • APRESENTAÇÃO
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CAPÍTULO 1

OUVINDO OS RELATOS E AMPLIANDO O 

REPERTÓRIO DOS FUTUROS DOCENTES1

Dulcyene Maria Ribeiro
Andréia Büttner Ciani

Arleni Elise Sella Langer
Tânia Stella Bassoi

Parece consenso que ensinar é tarefa fácil, intuitiva, natural. Ge-
ralmente não vimos nossos saberes específicos devidamente valoriza-
dos ou reconhecidos. Defendemos, contudo, que o trabalho docente 
é extremamente complexo, tanto do ponto de vista emocional, pois o 
ambiente de trabalho é carregado de afetividades, violências e conflitos, 
quanto do ponto de vista técnico, permeado de desafios cada vez maio-
res, especialmente quando se refere à plena inserção das tecnologias. 
Ao definir o conhecimento profissional não podemos reduzi-lo a sua 
dimensão teórica ou a sua dimensão empírica.

Estamos diante de um conjunto de saberes, de competências e 
atitudes, mais (e esse mais é essencial) a sua mobilização numa 
ação educativa determinada. Há um certo consenso quanto a 
importância desse conhecimento, mas também há uma enorme 
dificuldade na sua formulação e na sua conceitualização. 
(NÓVOA, 2009, p.231-232)

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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Atualmente há programas de formação docente que criam espaço 
de discussão em que os fazeres, as opiniões e experiências individuais 
tornam-se visíveis e são submetidas às avaliações dos outros. Esse es-
paço é potencialmente favorável, na opinião de Nóvoa (2009), a saber 
analisar e saber analisar-se. Um espaço que se aproxima dessas caracte-
rísticas está inserido nas ações desenvolvidas no subprojeto PIBID do 
curso de Licenciatura em Matemática da Unioeste, câmpus Cascavel, 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia - PIBID, no Projeto “Vivenciando a escola: um incentivo a prática 
docente”, durante os anos de 2010 a 2013. Entendemos que o Projeto 
PIBID, ao integrar o professor da Educação Básica e o professor for-
mador do Ensino Superior à formação de futuros professores, inaugu-
ra uma nova concepção na formação inicial de docentes, promovendo 
uma aproximação com a prática escolar nunca anteriormente tão am-
plamente vivenciada. É uma perspectiva de formação docente na qual 
a prática docente se torna o foco, fortemente entrelaçada com a pesqui-
sa e aplicação. Essa possibilidade de trabalho contribui para superar a 
evidenciada cisão habitualmente constatada entre teoria e prática na 
formação, tanto inicial quanto continuada de professores.

O projeto envolve um grupo de 18 acadêmicos do curso de Li-
cenciatura em Matemática da Unioeste - câmpus Cascavel, que dispo-
nibilizam, no mínimo, trinta horas mensais em atividades que visam 
proporcionar-lhes experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes e a superação de problemas encontrados no processo de en-
sino e no processo de aprendizagem. Tais atividades têm como meta 
incentivar os acadêmicos a assumirem a carreira docente e, consequen-
temente, contribuir para a elevação da qualidade de ensino da escola 
pública. Assim, proporcionam aos estudantes do curso de Licenciatura 
em Matemática experiências pedagógicas significativas, articulando seu 
processo formativo com a realidade das escolas parceiras. O projeto PI-
BID se desenvolve em duas frentes de trabalho, a vivência nas escolas e 
os grupos de estudo na Universidade. 

Com os alunos bolsistas são realizados estudos que abordam di-
ferentes dimensões do trabalho docente, tais como: a organização do 

Ribeiro, Ciani, Langer e Bassoi • OUVINDO OS RELATOS E AMPLIANDO O REPERTÓRIO...
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trabalho docente, a discussão de conteúdos curriculares de matemáti-
ca para o Ensino Fundamental e Médio, enfatizando neste último, a 
prática pedagógica - no sentido de possibilidades de encaminhamentos 
metodológicos. Planejamos o efetivo trabalho pedagógico na escola na 
forma de atividades de monitoria e regência em sala de aula, produção 
de materiais didáticos, dentre outras.

Nos primeiros dois anos do projeto o grupo era majoritariamente 
formado por alunos do 3º e 4º anos do curso de Licenciatura que es-
tavam presentes na escola pela vinculação ao projeto e pela exigência 
do estágio supervisionado curricular. O material discutido nos grupos 
de estudo semanais, reunido pela necessidade de autoria de aulas para 
estágios ou para as demais atividades do projeto, resultou na produção 
de unidades didáticas reunidas sob o título: Propostas didáticas de Mate-
mática: uma contribuição de futuros professores.

Nos anos seguintes os bolsistas foram sendo substituídos por alu-
nos não apenas do 3º e 4º anos do curso, mas também por acadêmicos 
do 1º e 2º ano. Em decorrência da pouca vivência acadêmica optamos 
por orientá-los a escreverem relatos sobre suas experiências com o en-
sino da matemática, por compartilhar com Nóvoa (2001) que afirmou 
em entrevista2 que “A produção de práticas educativas eficazes só surge 
de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os colegas”. 
Esse autor assegurou ainda que a bagagem teórica terá pouca utilidade, 
se não for acompanhada de uma reflexão global sobre sua vida, como 
aluno e como futuro profissional. 

Para nós, a formação profissional de um professor não começa 
quando se inscreve em um curso de licenciatura, mas quando entra na 
escola. Suas referências, seus valores, seus modelos, exemplos e an-
tiexemplos, são construídos e aprendidos nesse percurso. O processo de 
formação de professores pode ser compreendido como uma bagagem 
que começa a ser arrumada quando do ingresso de cada professor na 
escola, como aluno, sendo reavaliada e reorganizada até o final de sua 
trajetória profissional.

2  Entrevista publicada na revista Nova Escola, nº142, maio de 2001. Disponível em: http://revis-
taescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/professor-se-forma-escola-423256.shtml
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Considerando a configuração do grupo de alunos bolsistas, a par-
tir do ano de 2012, decidimos que um dos trabalhos no grupo de estu-
dos com os alunos bolsistas do PIBID estaria voltado para a exploração 
das narrativas e relatos de experiência dos trabalhos e vivências em sala 
de aula, visando alimentar o ciclo da reflexão-ação-reflexão. Mas como 
fazer isso em um grupo cuja experiência em sala de aula se resumia a 
quando eram alunos? Para aproximá-los, familiarizá-los e inspirá-los 
com o modo de relatar experiências e vivências do trabalho em sala 
de aula, sugerimos a leitura de relatos e narrativas tomando como re-
ferência os publicados pelo Grupo de Sábado3. Assim, as atividades se 
iniciaram pela leitura dos seguintes textos: 

•	 GRUPO de Pesquisa-Ação em Álgebra Elementar. História de 
aulas de matemática: trocando, escrevendo, praticando, contan-
do. Campinas : CEMPEM, 2001.

•	 FIORENTINI, Dario; JIMÉNEZ, Alfionso (Org.) Histórias 
de aulas de matemática: compartilhando saberes profissionais.  
Campinas: CEMPEM, 2003.

•	 PONTE, João Pedro da et al. (Orgs.) Histórias da aula de Mate-
mática. Lisboa: Associação dos Professores de Matemática, 1997. 

Esses textos deveriam ser lidos por todos e cada aluno era respon-
sável por apresentar, discutir e expor oralmente no grupo de estudos so-
bre um determinado relato dos livros citados. Nossa intenção ao traba-
lhar com esses textos era de que os alunos fossem se familiarizando com 
o tipo de escrita de relatos de experiências elaborados por professores 
que relatam suas próprias práticas, produzidos em trabalhos colabora-
tivos, entre professores do Ensino Fundamental e Médio e professores 
das universidades.

3  Grupo de Sábado é um subgrupo do PRAPEM (Prática Pedagógica em Matemática) da FE/
Unicamp que se reúne quinzenalmente, aos sábados pela manhã, das 9h às 12h, para estudar, 
compartilhar, discutir, investigar e escrever sobre a prática pedagógica em matemática nas escolas 
em um ambiente de trabalho colaborativo que congrega professores de Matemática do Ensino 
Fundamental e Médio e docentes da Área de Educação Matemática da FE/Unicamp. Disponível 
em: http://grupodesabado.blogspot.com.br/

Ribeiro, Ciani, Langer e Bassoi • OUVINDO OS RELATOS E AMPLIANDO O REPERTÓRIO...



13

MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE AULAS DE MATEMÁTICA

Assim os alunos passaram a elaborar suas próprias narrativas. 
Trata-se de relatos de experiências dos bolsistas como alunos de Ma-
temática, descrevendo suas dificuldades e o que eles poderiam fazer, 
quando professores, a fim de que seus alunos não venham a ter as mes-
mas dificuldades que eles quando estiverem no Ensino Superior.

Os relatos escritos eram trazidos para os professores orientado-
res, apresentados e discutidos, recebiam sugestões de leituras correlatas, 
eram enriquecidos por experiências similares, questionados quanto à 
clareza de sua redação e, assim, iam sendo modificados. Esse foi um 
processo longo, de pelo menos um semestre, que foi acontecendo con-
comitantemente com o desenvolvimento de outras atividades.

Surgiram memórias de aulas da Educação Básica e do Ensino Su-
perior evidenciando as marcas deixadas pela escolarização. Os relatos 
demonstram que a formação e o trabalho docente são extremamente 
complexos, carregados de afetividades, violências, rupturas e conflitos, 
tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista técnico, 
como concebem também Carvalho e Fiorentini (2013). 

Não há como desconsiderar a dimensão subjetiva como um 
dos aspectos que constitui os saberes docentes. Cada pessoa 
estabelece um sistema de relações com o saber, e essas relações 
não são neutras. Os saberes dos professores são personalizados, 
porque a docência tem como base pessoas e elas não se separam 
de suas histórias de vida, de suas experiências passadas e de sua 
cultura. (MARQUESIN; NACARATO, 2011, p.125)

O PIBID procura preparar os bolsistas, futuros professores, para 
serem sujeitos capazes de “produzir e ressignificar, a partir da prática, 
saberes da atividade profissional e sua própria constituição profissio-
nal” (CARVALHO; FIORENTINI, 2013, p.14).

Para resolver o dilema do conhecimento profissional do profes-
sor, Nóvoa (2009) propõe o “estudo da atividade”. Sobre a pesquisa a 
respeito da atividade docente enfatiza:

1. é um processo de escuta, de observação e de análise, que se 
desenvolve no seio de grupos e de equipes de trabalho;
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2. exige tempo e certas condições que estão muitas vezes 
ausentes da escola;

3. subentende uma relação forte entre as escolas e o mundo 
universitário, por razões teóricas e metodológicas, mas 
também por razões de autoridade e de credibilidade;

4. implica forma de divulgação pública dos resultados. 
(POPKEWITZ; NÓVOA, 2001, p.40)

Nos relatos produzidos pelos alunos também ficou evidente que 
a dificuldade com alguns conteúdos matemáticos eram recorrentes. Vá-
rios deles apontaram problemas com a aprendizagem dos conteúdos, 
considerados básicos, como frações, por exemplo.  Outros relatos versa-
ram sobre a problemática da generalização, que está presente na maio-
ria das disciplinas do curso de Matemática.

Como os relatos são muito particulares, o nosso trabalho como 
orientadoras foi no sentido de ajudar na escrita, na organização das ideias, 
nas muitas leituras e correções dos textos, nas indicações de textos teó-
ricos que pudessem acrescentar elementos e conhecimentos aos nossos 
alunos, até para que fossem se familiarizando com a elaboração de textos 
científicos, incluindo nos seus escritos citações de autores que corroboras-
sem suas afirmações. Enfim, um verdadeiro ambiente de aprendizagens.

Na luta pela formação de uma nova cultura profissional e uma 
reorganização do trabalho pedagógico é imprescindível

[...] que se caminhe para a promoção da organização de espaços 
de aprendizagem entre pares, de trocas e de partilhas. Não se 
trata apenas de uma simples colaboração, mas da possibilidade 
de inscrever os princípios do coletivo e da colegialidade na cultura 
profissional dos docentes (NÓVOA, 2009, p.231).

Entendemos que o espaço PIBID se configura um verdadeiro am-
biente de aprendizagens.

A elaboração dos textos que compõe esse livro cumpriu seu ob-
jetivo com os bolsistas do PIBID. Esperamos que a leitura deles possa 
inspirar outros interessados na arte do relato das suas próprias experi-
ências de sala de aula.

Ribeiro, Ciani, Langer e Bassoi • OUVINDO OS RELATOS E AMPLIANDO O REPERTÓRIO...
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CAPÍTULO 2

O QUE É ESSE INSTRUMENTO?1

Aline Kieskoski

Quando iniciei o curso de Licenciatura em Matemática não tinha 
ideia de quais disciplinas iria cursar. Acreditava que haveria aulas teóri-
cas e práticas nas quais faríamos contas e mais contas. Logo nos primei-
ros dias percebi que não seria bem como imaginara, algumas disciplinas 
até o nome era assustador.

Uma das disciplinas que cursei durante o primeiro ano do curso 
foi Desenho Geométrico, nome bem sugestivo, que me levou a pensar 
que seria uma disciplina na qual desenharíamos quadrados, círculos 
e outras figuras geométricas. Cheguei a me questionar que já éramos 
“grandinhos” e a imaginar que não teria dificuldades para fazer aqueles 
desenhos e, portanto, não teríamos necessidade de cursar tal disciplina, 
que no meu ver, repetiria coisas que já sabíamos.

 Putnoki (1991, p. 9) classifica o Desenho Geométrico “como 
desenho resolutivo, pois através dele, determinam-se respostas precisas 
para problemas de natureza prática ou teórica”. Com certeza eu não 
tinha essa concepção.

No primeiro dia de aula, percebi que a disciplina não seria tão 
fácil e repetitiva quanto eu esperava. A professora apresentou a ementa 
e já me deparei com vários nomes que não me eram familiares.

Logo nas primeiras aulas, após trabalhar os conceitos primitivos de 
ponto, reta e plano, começamos a estudar ângulos. A professora mostrou 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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seu transferidor em madeira, não me assustei, era um objeto familiar, já 
tinha visto em outras ocasiões, porém não sabia como usá-lo. Ela solici-
tou que sempre tivéssemos esse instrumento conosco porque iríamos usá-
-lo durante as aulas. A partir daí percebi que essa disciplina não seria tão 
fácil quanto eu esperava. Ela comentou que iríamos aprender a construir 
ângulos de determinadas medidas e também a medir ângulos já dados.

A dificuldade veio com a necessidade. Certo dia, durante uma 
das aulas, a professora solicitou que construíssemos um ângulo de uma 
determinada medida que ela estabeleceu. Neste momento fiquei sem 
ação, não sabia como usar aquela “circunferência cheia de números”. 
Para superar esta dificuldade precisei do auxílio de alguns colegas e não 
foi na primeira tentativa que obtive êxito.

Minha dificuldade veio em decorrência de uma formação insufi-
ciente no Ensino Fundamental e Médio. Não me lembro de que algum 
professor tenha trabalhado com este instrumento, afinal eu não havia 
aprendido a usar um transferidor. No entanto, as Diretrizes Curricula-
res da Educação Básica do Estado do Paraná propõem já para o Ensino 
Fundamental o conteúdo de medida de ângulos como tópico do conte-
údo estruturante Grandezas e Medidas (PARANÁ, 2008, p. 53). 

No quarto ano de minha graduação, na disciplina de Estágio Su-
pervisionado fomos desafiadas (o estágio era realizado em duplas) a 
trabalhar com uma turma de segundo ano do Ensino Médio com o con-
teúdo de funções circulares. Para introduzir este conteúdo eu e minha 
colega utilizamo-nos do ciclo trigonométrico, mas para isso abordamos 
o conceito de ângulos na circunferência trigonométrica.

Quando percebi a necessidade de trabalhar com ângulos, lembrei-
me das dificuldades enquanto acadêmica do primeiro ano da graduação 
e comentei que gostaria de trabalhar com calma como construir um 
ângulo e também ensinar os alunos a usarem compasso e transferidor, 
mesmo que isso demandasse um tempo e fugisse um pouco do objetivo 
principal que era a construção do gráfico das funções seno e cosseno. 
Acredito que os alunos aprendem fazendo, aprendem manipulando, 
como um antigo provérbio chinês que diz: “se ouço, esqueço; se vejo, 
lembro; se faço, compreendo”.

Kieskoski • O QUE É ESSE INSTRUMENTO?
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Lorenzato (2006, p. 27) incentiva o uso de materiais manipuláveis 
e argumenta que “há uma diferença pedagógica entre a aula em que o 
professor apresenta oralmente o assunto, ilustrando-o com um MD2, e 
a aula em que os alunos manuseiam esse MD.”, com base na definição 
de material didático de Lorenzato, o compasso e o transferidor são con-
siderados como tais.

Minha colega comentou que iria ser rápido trabalhar a constru-
ção de ângulos, pois acreditava que os alunos já soubessem manusear os 
instrumentos necessários e não teriam dificuldades. Ela pensava desta 
forma, pois durante sua formação havia trabalhado com esses instru-
mentos e não sentiu dificuldades na graduação.

Quando chegamos à sala de aula perguntamos aos alunos se co-
nheciam esses instrumentos, mostrando o compasso e o transferidor. A 
maioria dos alunos desconhecia o nome deles, mas se mostraram mais 
familiarizados com o compasso, como um aluno comentou: “Eu tenho 
um desse”.

Lorenzato (2006, p. 25-26) fala sobre a necessidade de, num pri-
meiro contato com um objeto novo, deixar o aluno explorá-lo sozinho. 

Com referência a manipulação propriamente dita do MD pelos 
alunos, convém lembrar que, num primeiro momento, o MD 
pode gerar alguma estranheza ou dificuldade e propiciar noções 
superficiais, idéias incompletas e percepções vagas ou errôneas; 
por isso quando o MD for novidade aos alunos, a eles deve ser 
dado um tempo para que realizem uma livre exploração. 

Iniciamos mostrando o compasso, e diferente do sugerido por Lo-
renzato, não deixamos um tempo para que os alunos o explorassem. 
Fomos expondo as suas características. Explicamos que este possui 
duas extremidades, uma que é uma espécie de agulha para firmarmos 
no papel, chamada ponta seca e a outra onde se coloca o grafite para 
fazer o traço. Dissemos que o compasso é um instrumento que permite 
traçar arcos de circunferência, bem como circunferências. Para traçar 

2  Lorenzato (2006, p. 18) define: “Material didático (MD) é qualquer instrumento útil ao pro-
cesso de ensino aprendizagem.” 
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uma circunferência devemos fazer a abertura do compasso de acordo 
com o raio que queremos para a circunferência.

Em seguida, começamos a utilizar o compasso e solicitamos que 
desenhassem uma circunferência, pois na sequência tínhamos que as-
sociar os ângulos ao ciclo trigonométrico, que era no que queríamos 
chegar nas próximas aulas.

Pedimos aos alunos para que, em seu caderno, marcassem dois 
pontos, A e B, e então traçassem uma reta passando por estes dois pon-
tos. Em seguida solicitamos que fizessem a abertura do compasso com 
medida igual ao segmento AB, de forma que esta medida representaria 
o raio da circunferência que iríamos desenhar. Pedimos para colocarem 
a ponta seca do compasso no ponto A e traçarem uma circunferência 
passando pelo ponto B. Conforme figura abaixo.

Figura 1

   
Em seguida, perguntamos aos alunos para que servia uma régua. 

A maioria respondeu com tom de ironia: “para medir”. Mostramos o 
transferidor e questionamos: “Alguém sabe o nome deste instrumen-
to?”, “Sabem para que serve?”. Não recebendo nenhuma resposta de 
retorno por parte dos alunos, explicamos que aquele instrumento cha-
mava-se transferidor e que era utilizado para medir ângulos. Neste mo-
mento, sem que concluíssemos a explicação, um aluno nos interrompeu 
e rindo fez o seguinte comentário: “É uma régua redonda”.

Concluímos dizendo que o transferidor era como uma régua, mas 
que o utilizaríamos para medir ângulos. Solicitamos para que, com o 
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auxílio do transferidor, construíssem um ângulo de 45º, a partir deste 
segmento no sentido anti-horário, sendo que o vértice deste ângulo de-
veria ficar no ponto A.

Neste momento percebemos que os alunos não sabiam utilizar o 
transferidor. Pedimos que prolongassem o segmento AB de forma que 
conseguissem colocar as duas linhas de extremidade do transferidor so-
bre esta reta. Solicitamos que posicionassem o ponto que marcava o 
centro do transferidor sobre o centro da circunferência. Fomos até o 
quadro e mostramos utilizando o transferidor em madeira.

Mesmo assim tivemos que passar de carteira em carteira explican-
do como posicionar este instrumento e como usá-lo. Alguns alunos não 
entendiam que era para marcar 45º a partir do segmento AB. Simples-
mente olhavam onde estava o 45º no transferidor faziam um ponto e tra-
çavam a reta para fechar o ângulo. Percebemos isto quando um aluno 
comentou: “No meu transferidor tem dois 45º qual deles devo marcar?”.

Remetemos-nos novamente ao quadro a fim de deixar claro que o 
ponto B seria o ponto de partida que consideraríamos como 0º, e a par-
tir dele deveríamos contar mais 45º no sentido anti-horário. Para isso 
deveríamos posicionar o transferidor de forma que o 0º estivesse sobre 
o ponto B e que os valores tivessem aumentando no sentido anti-horário 
a partir do 0º. 

Após esta aula constatamos que se trabalha pouco as construções 
geométricas nas escolas. Nas Diretrizes Curriculares da Educação Bá-
sica do Estado do Paraná consta que, após o ano de 1996, criaram-se 
disciplinas para a Educação Básica que abordavam campos da mate-
mática, tais como, desenho geométrico, mas que foram extintas, com a 
justificativa de que enfraqueciam e fragmentavam a própria matemática 
como disciplina: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, 
aprovada em 20 de dezembro de 1996, procura adequar o ensino 
brasileiro às transformações do mundo do trabalho, fruto da 
globalização econômica e apresenta novas interpretações para 
o ensino da Matemática. A partir de sua vigência, definiram-se 
aspectos curriculares tanto na oferta de disciplinas compondo a 
parte diversificada quanto no elenco de conteúdos das disciplinas 
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da Base Nacional Comum (Art. 26, Lei nº 9394/96), devido 
à autonomia dada às instituições para a elaboração do seu 
projeto pedagógico. No Paraná, nesse período, foram criadas 
várias disciplinas que abordavam os campos do conhecimento 
da Matemática, tais como: Geometria, Desenho Geométrico e 
Álgebra, mas que fragmentavam o conhecimento da Matemática 
e enfraqueciam-na como disciplina. (PARANÁ, 2008, p. 46)

Com base no que foi relatado podemos refletir se a disciplina de 
desenho geométrico realmente enfraquecia a Matemática como disci-
plina. Será que hoje está fazendo falta esta disciplina?  Que fatos foram 
levados em consideração para eliminar o Desenho Geométrico como 
disciplina independente da Matemática? Estas questões podem nos aju-
dar a refletir sobre a importância deste. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio desta-
cam que o aluno deve saber usar corretamente instrumentos de medi-
ção e desenho (BRASIL, 2000, p. 46), mas, não é somente objetivo da 
disciplina de Matemática desenvolver atividades que envolvam coorde-
nação motora e o uso de instrumentos, tais como, régua, compasso e 
transferidor. 

Talvez o fato de hoje não se trabalhar tão acentuadamente com 
o desenho geométrico, especificamente com a manipulação de instru-
mentos, pode ser consequência da diminuição do número de aulas de 
matemática, que muitas vezes, obriga o professor a optar por um conte-
údo que considere mais relevante, neste caso, para suprir essas necessi-
dades a interdisciplinaridade pode ser uma grande aliada. As Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008, p.27) pro-
põem que haja interdisciplinaridade a fim de colaborar com o processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos.

Pode ser que essa seja a saída, ao invés de excluir o desenho ge-
ométrico devemos associá-lo e trabalhá-lo em disciplinas como Arte, 
por exemplo. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que as 
propostas curriculares sejam revistas, devemos discutir e encontrar so-
luções para resolver este problema.

Kieskoski • O QUE É ESSE INSTRUMENTO?
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CAPÍTULO 3

DA DIFICULDADE AO SUCESSSO: RELATO 

DE UMA PROFESSORA EM FORMAÇÃO 

QUE SUPEROU DIFICULDADES EM 

TRIGONOMETRIA.1

 
Jacqueline Gabriela Cantú

Este trabalho se justifica devido à grande dificuldade que senti na 
Educação Básica e no Ensino Superior em compreender alguns concei-
tos relacionados à trigonometria.

A palavra trigonometria é de origem grega e se refere ao estudo 
das relações entre ângulos e medidas. É um ramo da Matemática que 
possui inúmeras aplicações nas mais diversas áreas de conhecimento. 

As origens da trigonometria são improváveis, segundo Eves (2004, 
p.202) podemos encontrar problemas que envolvem a cotangente de um 
ângulo diedro da base de uma pirâmide no papiro Rhind (1650 a.C) e 
também é possível observar na tábua cuneiforme babilônica Plimpton 
322 uma tábua de secantes.

Os estudos de Hiparco (140 a. C) tiveram papel importante no 
desenvolvimento da trigonometria. Foi Hipsícles (c. 180 a. C.), quem 
introduziu na Grécia a divisão do círculo em 360°, segundo Eves (2004, 
p.202-203).

Para Domingues, a trigonometria foi criada muitos anos antes de 
Cristo,

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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A trigonometria, como a conhecemos hoje, na sua forma analítica, 
remonta ao século XVII. Seu florescimento dependia de um 
simbolismo algébrico satisfatório, o que não existia antes dessa 
época. Mas, considerando o termo trigonometria no sentido literal 
(medida do triângulo), a origem do assunto pode ser situada já 
no segundo ou terceiro milênio antes de Cristo. (DOMINGUES, 
apud IEZZI, 2004, p.36)

Acredita-se que o desenvolvimento da trigonometria esteja rela-
cionado à resolução de problemas da astronomia. Atualmente a trigo-
nometria tem grande importância prática em estudos relacionados à 
navegação, topografia, física e engenharia. 

Sempre que ouço algum professor falar em trigonometria sinto-
me insegura, como se fosse um verdadeiro pesadelo.  Lembro-me das 
aulas de trigonometria que tive durante o Ensino Fundamental e Mé-
dio que na maioria das vezes, eram baseadas em memorizar relações. 
Decorar fórmulas que não tinham significado algum para mim, isto é, 
sem qualquer sentido, parecia-me desnecessário, pois não conseguia 
perceber nenhuma aplicação prática desse conteúdo. Infelizmente não 
conseguia me apropriar desse conhecimento, apenas decorava regras e 
procedimentos que me ajudariam a resolver as avaliações. 

Recordo-me também das aulas de Complementos da Matemáti-
ca, disciplina que compõe a grade curricular do primeiro ano do curso 
de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste), câmpus de Cascavel, na qual eu apresentava muitas 
deficiências no que se refere ao conteúdo de trigonometria. Entre as 
quais destaco o pouco ou quase nenhum conhecimento prévio como, 
por exemplo, a diferença de círculo e circunferência, a relação de graus 
e radianos e a dificuldade na compreensão da adição e subtração de ar-
cos, semelhança e congruência de triângulos, simetria de gráficos, inter-
pretação gráfica das funções circulares. Não percebia nenhuma relação 
deste conteúdo nas mais diversas áreas do conhecimento.

Tinha a impressão que minhas dificuldades relacionadas ao as-
sunto aumentavam a cada aula da graduação e por várias vezes pensei 
em desistir do curso, mas meus pais sempre me apoiaram e incentiva-
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ram a continuar. Mas, para continuar no curso, era preciso superar essas 
dificuldades, porque, ao me formar, precisarei ensinar este conteúdo. 
Percebi a necessidade de compreender a trigonometria e não só memo-
rizar fórmulas e regras. 

Para superar tais dificuldades foi preciso auxílio dos professores e 
colegas de classe. Lembro-me que me reunia com os colegas na bibliote-
ca e no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) da Universidade 
para estudar. Estes grupos de estudo foram de grande valia para mim, 
pois possibilitaram, além de uma melhor compreensão em trigonome-
tria, estabelecer uma rotina de estudos. Devo admitir que não foi uma 
tarefa fácil e imediata, pelo contrário, uma tarefa árdua e com resulta-
dos a longo prazo.

Lembro-me também que no ano de 2011 tive a oportunidade 
de participar do IX Encontro Paranaense de Educação Matemática 
(EPREM) realizado nos dias 15 a 17 de setembro. Durante o evento 
participei do minicurso intitulado: “Teodolito e Ciclo trigonométrico, 
uma proposta para uma aprendizagem significativa”, no qual os mi-
nistrantes sugeriram a confecção do ciclo trigonométrico.  No primeiro 
momento eu nem sabia o que era esse material chamado ciclo trigo-
nométrico, mas depois, confeccionando e manuseando simplesmente 
adorei, pois muitas coisas que havia aprendido mecanicamente faziam 
sentido agora, como por exemplo, que o valor da tangente de 90 graus 
é indefinido, o porque para seno e cosseno alguns valores são negativos 
e que o domínio dessas funções é o conjunto fechado [-1,1]. Por ser um 
minicurso não houve tempo suficiente para explorar as inúmeras pos-
sibilidades de utilização desse material, mas me motivou a buscar mais 
informações e refletir sobre ele.

Outra oportunidade de reflexão sobre trigonometria foi na disci-
plina de Metodologia e Prática de Ensino: Estágio Supervisionado II, 
que também faz parte da grade curricular do curso de Licenciatura em 
Matemática. A disciplina oportuniza aos acadêmicos a experiência da 
prática docente, além disso, possibilita ao futuro docente planejar pro-
postas pedagógicas, propor uma metodologia de ensino e acima de tudo 
refletir sobre a sua atuação em sala de aula. 
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Esta disciplina acontecia em duas modalidades, sendo uma a re-
gência em turmas do Ensino Médio e a outra na execução do PROMAT 
que é um Projeto de Ensino do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Matemática que visa atender alunos da rede pública de ensino da região 
de Cascavel e tem a duração de um ano. As aulas são ministradas aos 
sábados por acadêmicos do curso, sob a supervisão e orientação dos 
professores do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Os conteúdos ofertados são de Matemática da Educação Básica 
exigidos nos vestibulares da Unioeste e conteúdos que julgamos ser im-
portantes na formação do aluno. Desta forma o projeto tem como ob-
jetivo, além de preparar os participantes ao concurso vestibular, a cons-
trução de determinados conteúdos, conceitos e estruturas matemáticas. 

Além da execução do projeto os acadêmicos participam da ela-
boração de uma apostila para ser utilizada durante as aulas. Entre os 
conteúdos a serem contemplados no PROMAT um tópico refere-se ao 
conteúdo de trigonometria. Agora eu via-me em outra posição. Como 
autora de material didático, era preciso refletir sobre que maneira abor-
dar este conteúdo, de modo que, quem se apropriasse deste material, não 
apresentasse as mesmas dificuldades que eu apresentei em relação à tri-
gonometria. De início parecia ser uma tarefa fácil, doce ilusão! Porque 
afinal agora eu não era mais aluna, mas sim uma professora. Era preciso 
pensar, planejar e refletir sobre a melhor forma de abordar este conteúdo.

Estava vivendo um novo momento no contato com a trigonome-
tria, e mais uma vez percebi que apresentava certas fragilidades refe-
rentes a este conteúdo. Novamente foi preciso estudar e rever alguns 
conceitos e contar com o auxílio de colegas e professores. 

Nos últimos dois anos tenho tido a possibilidade de vivenciar 
algumas das dificuldades enfrentadas pelos professores de matemática 
ao se trabalhar com o conteúdo de trigonometria, por meio do Projeto 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual estou 
inserida. Com esse projeto tenho a possibilidade de acompanhar algu-
mas aulas de matemática da rede pública de ensino, onde foi possível 
observar que muitos alunos do Ensino Médio também apresentam difi-
culdades em trigonometria, dificuldades semelhantes às minhas.

Cantú • DA DIFICULDADE AO SUCESSSO
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Ao observar que não era somente eu que apresentava dificulda-
des no conteúdo em discussão e a necessidade de elaborar o material 
didático a ser utilizado para o projeto PROMAT, comecei a refletir so-
bre como a trigonometria poderia ser abordada de forma que os alunos 
aprendessem tal conceito com maior facilidade. Procurei artigos e tra-
balhos que abordassem o tema trigonometria, principalmente que des-
sem conta das recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) e Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam a trigonometria 
no desenvolvimento de habilidades e competências:

Outro tema que exemplifica a relação da aprendizagem de 
Matemática com o desenvolvimento de habilidade e competências 
é a trigonometria, desde que seu estudo esteja ligado às aplicações, 
evitando-se o investimento excessivo no cálculo algébrico das 
identidades e equações [...] (BRASIL, 2000, p.44)

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE), referem-se 
à trigonometria no conteúdo estruturante Grandezas e Medidas, o qual 
engloba também: sistema monetário, medidas de comprimento, medi-
das de massa, medidas de tempo, medidas derivadas: áreas e volumes, 
medidas de ângulos, medidas de temperatura e medidas de velocidade. 
Recomendam, no que se refere à trigonometria, que sejam estudadas as 
relações métricas no triângulo retângulo e relações trigonométricas nos 
triângulos para o Ensino Fundamental e Médio. Também sugerem a 
inclusão da trigonometria na circunferência para o Ensino Médio (PA-
RANÁ, 2008, p. 53).

No período de busca por respostas ao meu questionamento de 
como abordar trigonometria de forma a tornar a aprendizagem clara 
e objetiva, surgiram algumas ideias, as quais proponho neste trabalho. 
São sugestões de atividades que se diferenciam da memorização de fór-
mulas e da reprodução de algoritmos.

Por exemplo, a utilização do ciclo trigonométrico, como o da fi-
gura abaixo, pode facilitar a compreensão e visualização das funções 
trigonométricas, por isso uma alternativa é sugerir aos alunos a con-
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fecção deste material, no qual o professor pode trabalhar as principais 
funções trigonométricas como seno e cosseno no triângulo retângulo,  
inscritos no ciclo. Além disso, na construção do ciclo, pode-se também, 
explorar conceitos como retas paralelas, perpendiculares, raio e diâme-
tro de uma circunferência, entre outros. 

Figura 1: Ciclo Trigonométrico
Fonte:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=15&-

min=680&orderby=ratingD&show=10

Outra alternativa é desenvolver atividades utilizando softwares, 
como por exemplo, o Geogebra2, no qual é possível explorar constru-
ções geométricas e seus aspectos algébricos, semelhança de triângulos, 
comprimento de circunferência, verificar o comportamento das funções 
trigonométricas quando alteram-se os parâmetros, validação de teore-
mas, entre outros. A utilização deste software permite a construção inte-
rativa de figuras, objetos e funções que podem melhorar a compreensão 
de alguns conceitos por meio da visualização e percepção dinâmicas.

2  Software gratuito desenvolvido para o ensino e aprendizagem de matemática. 
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Nas aulas de Laboratório de Ensino de Matemática tive a oportuni-
dade de conhecer o software Geogebra. A utilização deste software durante 
algumas aulas foi de grande valia, pois conseguia visualizar a construção 
geométrica e ao mesmo tempo associar com a parte algébrica. 

Além disso, tive a oportunidade de explorar algumas ferramentas 
do software Geogebra nos encontros do PIBID. As inúmeras possibilida-
des de se trabalhar com este software despertaram em mim e em alguns 
colegas bolsistas o interesse de apresentar um minicurso em 2010 na 
XXIV Semana Acadêmica de Matemática Unioeste, câmpus de Casca-
vel. O minicurso intitulado: “Explorando o Geogebra: Um software para 
o ensino e aprendizagem da matemática” tinha como objetivo trabalhar 
alguns conceitos básicos para manipulação do software, apresentar algu-
mas ferramentas e realizar atividades de construção para aprendizagem 
sobre o uso das ferramentas. 

 Outra sugestão de atividades que se diferenciam da memorização 
de fórmulas e da reprodução de algoritmo em trigonometria é a constru-
ção do teodolito, como o da figura abaixo, utilizado para calcular medi-
das, alturas e com o qual se pode também explorar resolução de situações 
problemas como, por exemplo, determinar a altura do prédio da escola. 

Figura 2: Teodolito
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12635.
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Penso que a forma com a qual o estudo de trigonometria é pro-
posto pelo professor pode ser um dos fatores decisivos para a apren-
dizagem dos conceitos. A utilização de diferentes encaminhamentos 
metodológicos pode contribuir para a aprendizagem desse conteúdo. 

Para esta aprendizagem dos conceitos de trigonometria, é neces-
sário que o aluno consiga relacionar os conceitos trigonométricos à prá-
tica e por isso a elaboração de materiais concretos e aulas diferenciadas 
das tradicionais é uma alternativa que possibilita a compreensão, supe-
rando a concepção de memorização de fórmulas. Além disso, a utili-
zação de material manipulativo constitui um método de intermediar a 
aprendizagem possibilitando a abstração dos conceitos e desenvolvendo 
o raciocínio lógico dos alunos.

Vale ressaltar que a utilização de material manipulativo não é ga-
rantia de aprendizagem. No entanto apresenta-se como uma possibili-
dade para o ensino de trigonometria. 
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CAPÍTULO 4

TRIGONOMETRIA, CÁLCULO, ENSINO E 

APRENDIZAGEM1

Steffani Maiara Colaço Miranda
Susana Lazzaretti Padilha

Ao ingressarmos na Licenciatura em Matemática, já estávamos 
conscientes de que seria difícil obter um bom desempenho no curso, 
pois não havíamos desenvolvido o hábito de estudar de maneira siste-
mática. Nosso Ensino Médio, todo realizado em escola pública, não 
exigira o estudo e a aprendizagem exigidos na Universidade. Naquele 
a reprovação ocorria somente em casos extremos. Não queremos dizer 
que a reprovação seria uma garantia de que os alunos, se reprovados, 
aprenderiam, mas acreditamos que se ela ocorresse, com mais frequ-
ência nos casos mais graves, pelo menos os alunos seriam obrigados a 
demonstrar maior interesse e até, quem sabe, estudariam mais, obtendo 
assim, algum resultado. 

Também o desinteresse dos próprios alunos, pode ter desmoti-
vado alguns professores a não ensinar os conteúdos necessários com a 
devida profundidade. Quando os professores tentavam, de fato, ensinar 
determinado conteúdo de forma a contemplá-lo intimamente, alguns 
obstáculos interpostos pelos alunos atrapalhavam os professores. Nes-
tes momentos, quando o professor insistia em ensinar, muitas vezes não 
conseguia ministrar uma aula de boa qualidade. Parece que a repetição 
sistemática do impedimento de ensinar, e a recusa em aprender, por 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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parte dos estudantes, acabavam desestimulando os professores na ela-
boração das aulas. Eles iam perdendo a motivação de ensinar. Além dis-
so, após toda avaliação havia uma recuperação e, fazendo muito pouco, 
já era o suficiente para obter a nota para ser promovido.

Portanto, talvez pelas razões por nós percebidas, ou até por ou-
tras que não fomos capazes de perceber ainda, não houve a efetivação 
do desenvolvimento do hábito de estudar, ele não se consolidara, nem 
com o final do Ensino Médio. Assim, ao ingressar na Universidade, o 
sentimento negativo, “choque”, advindo do impacto da ruptura com o 
modelo da Educação Básica e o contraste com o modelo da Universi-
dade, aconteceu conosco nos primeiros dias de aula e, principalmente, 
nas aulas de Cálculo I. 

COMO APRENDER CÁLCULO SEM TRIGONOMETRIA?

Mesmo tomando consciência rapidamente das mudanças, e nos 
esforçando no estudo, algumas dificuldades foram inevitáveis. Um fato 
que pode ser tomado como exemplo é o ocorrido na disciplina de Cál-
culo Diferencial Integral I. Nas primeiras aulas, os conceitos abordados 
eram conhecidos, e muitos já em parte compreendidos, tudo estava sen-
do apreendido de forma clara. Porém, em certo momento, não distante 
das primeiras aulas, o professor abordou um assunto que solicitava o co-
nhecimento em TRIGONOMETRIA, aí o que achávamos saber mos-
trou-se insuficiente. A princípio, parecia um assunto que era conhecido, 
que fora tratado na 8ª série (9º ano) e também no Ensino Médio. Na-
quela época parecia muito fácil, então pensávamos que Trigonometria 
já era um assunto dominado intelectualmente. Porém, estávamos total-
mente enganadas, chegamos à conclusão de que sabíamos pouquíssimo 
dessa área, pois o que havíamos visto nos últimos anos, fora de maneira 
superficial, um conteúdo muito resumido e simples, que abrangia parte 
ínfima do conhecimento historicamente construído da Trigonometria. 
Muito do que aprendemos no Ensino Médio formaram conceitos gene-
ralizados por fórmulas e tabelas, o que permitia, por exemplo, resolver 
uma equação trigonométrica, mas não explicava o porquê da possibili-
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dade de tal resultado a partir de tais operações. Toda a Trigonometria 
que sabíamos poderia ser resumida em uma tabela com os valores mais 
conhecidos de seno, cosseno e tangente e as relações fundamentais no 
triângulo retângulo.

Inicialmente, o professor de Cálculo fez uma pequena revisão de 
conceitos e definições trigonométricas. Nela, o professor apresentou al-
gumas relações tais como cos2 t + sen2 t = 1; sen (x±y) = sen x . cos y ± 
sen y . cos x; cos (x±y) = cos x . cos y 	 	sen x . sen y, que não fizeram 
muito sentido, pois eram apenas para serem “lembradas”. Mas como 
podemos lembrar de algo que nunca fora visto ou não fora aprendido? 
Mais problemático do que não conhecê-las é lembrar, sem nunca ter 
compreendido a sua justificativa ou origem. Durante o período de revi-
são percebemos a desproporcionalidade da expectativa do professor em 
relação ao nosso conhecimento, com o que realmente sabíamos.

Posteriormente, outros conteúdos trabalhados no curso de cálcu-
lo foram exigindo conhecimentos prévios em Trigonometria. O livro 
indicado pelo professor traz um capítulo sobre as funções trigonométri-
cas, com uma abordagem pautada em demonstrações. Mas não houve 
tempo suficiente para a abordagem deste capítulo em sala.

Há conceitos e definições que são de eminente importância no 
estudo do Cálculo. As fórmulas apresentadas de soma e subtração de 
arcos para seno e cosseno não deveriam ser apresentadas antes da cons-
trução de uma delas, para evitar que o estudante fique com uma ideia 
da Matemática como algo pronto e acabado, mas algo a ser construído.

Outra dificuldade que grande parte de nossos colegas dos cursos 
de exatas enfrentam, nos cursos de Cálculo Diferencial e Integral, diz 
respeito ao estudo de derivadas das funções trigonométricas, pois, para 
que aprendamos uma nova operação com determinadas funções, é ne-
cessário o conhecimento delas e suas propriedades. Como chegamos 
a Universidade com saberes não suficientemente constituídos e domi-
nados, a aprendizagem se torna ainda mais dificultosa, pois a falta de 
domínio do saber torna-se obstáculo epistemológico. A dificuldade na 
aprendizagem e no ensino se tornam intransponíveis com os tópicos: 
Integrais Trigonométricas, Técnicas de integração por Substituição Tri-
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gonométrica, Derivadas das Funções Trigonométricas Inversas e suas 
respectivas Integrais, estudados posteriormente. 

Além disso, outros tópicos estudados no curso de Cálculo I, ain-
da que não mencione no título do tópico as funções trigonométricas, 
podem evocá-las no texto do conteúdo, pois o Cálculo trata de funções 
definidas no conjunto dos reais, todas as funções trigonométricas e suas 
inversas estão ali definidas. Então podemos estudá-las, por exemplo, no 
capítulo das derivadas de logaritmos ou exponenciais, ou no capítulo 
geral de técnicas de integração. Enfim, questões sobre trigonometria 
permeiam qualquer livro de Cálculo Diferencial e Integral.

Quando se fez necessário o saber de alguns conceitos de Trigo-
nometria para o cálculo de limites e de derivadas, por exemplo, a nossa 
aprendizagem passou a ser cada vez mais rara, ficando cada vez mais 
evidente, para nós, a necessidade de dominar os conteúdos de Trigo-
nometria. Dessa forma, era preciso a busca por aprender o que havia 
ficado para trás, pois, certamente necessitaríamos muito deste conhe-
cimento para nossa vida acadêmica e, principalmente para nossa vida 
profissional de professoras de Matemática. 

ESTUDAR “MAIS” TRIGONOMETRIA DA MESMA 
MANEIRA AJUDA NA COMPREENSÃO DO CÁLCULO?

Em um primeiro momento, acreditamos que tantas dificuldades 
eram devidas à falta de conteúdo e que talvez o tempo destinado às au-
las de Matemática no Ensino Médio, duas ou três aulas semanais, seria 
o culpado pelas nossas dificuldades. 

No entanto, ao avançarmos em nossos estudos, nas disciplinas do 
primeiro ano de nosso curso e nas reuniões do PIBID, é que percebe-
mos que talvez mais tempo para o estudo de Matemática na escola não 
implicasse em mais aprendizagem de qualidade. 

Passamos da condição de simplesmente atribuir culpas ao siste-
ma de ensino, aos professores ou aos colegas, para a condição de futuras 
professoras de Matemática. Desta forma, passamos a refletir e a discutir 
de que modo faríamos como professoras para que nossos alunos não 
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viessem a enfrentar os mesmos problemas e angústias, com os quais nos 
deparamos desde que ingressamos na Universidade. 

A utilização de materiais manipuláveis seria uma alternativa 
para a compreensão dos conteúdos. Tal afirmativa se sustenta em nossa 
própria experiência com aulas realizadas no Laboratório de Ensino de 
Matemática, curso realizado no nosso primeiro ano da graduação, no 
qual as professoras utilizaram diversos materiais, o que nos auxiliou a 
aprender certos conceitos matemáticos que deveríamos ter aprendido 
no Ensino Médio. No entanto, lá não tivemos tais experiências com 
materiais, o que poderia ter nos auxiliado no conhecimento e aprendi-
zagem de alguns conteúdos. Por exemplo, a utilização do Teodolito, um 
objeto construído para a mediação e visualização de ângulos, possibilita 
que o aluno possa visualizar a situação problema envolvendo ângulos, 
relações e propriedades trigonométricas não somente pela capacidade 
de criar figuras mentais.

As demonstrações também são de suma importância, pois elas 
nos ajudaram na compreensão de relações e propriedades na Trigono-
metria e deveriam ser usadas pelos professores do Ensino Fundamental 
e Médio, pois os alunos passam a compreender a lógica da construção 
do conhecimento matemático e percebem que aquilo não veio pronto.

Como futuras professoras de Matemática pensamos que deve-
riam ser oferecidas, aos professores da Educação Básica, mais alterna-
tivas para contornarem tantos percalços, como cursos de capacitação. 
Compreendemos que, hoje em dia, muitos dos fracassos dos alunos que 
chegam a Universidade são justificados como culpa dos professores da 
rede pública de ensino, mas há muitas “curvas” pelo caminho que jus-
tificam esses problemas.

BUSCANDO CAMINHOS PARA APRENDER E ENSINAR 
TRIGONOMETRIA

Talvez uma abordagem histórica da Trigonometria possa auxi-
liar no rompimento da crença dos estudantes de que a Matemática é 
algo descoberto por gênios, ou inventada por alguns estudos abstratos, 
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desvinculados do mundo prático e útil. Bastian e Almouloud (2003) 
defendem esta perspectiva no ensino da trigonometria. Eles partem da 
contextualização histórica para a abordagem do teorema de Pitágoras, 
utilizando a sua história para reforçar o seu caráter utilitário, em uma 
sequência didática conseguiram trabalhar com os estudantes de manei-
ra que eles deixassem de entender o teorema como uma fórmula a ser 
memorizada. Costa (2003, p. 2) afirma que a Trigonometria, “[...] mais 
que qualquer ramo da matemática, desenvolveu-se no mundo antigo a 
partir de necessidades práticas, principalmente ligadas a Astronomia, 
Agrimensura e Navegação”.  

Segundo Costa (2003), as origens da trigonometria são impreci-
sas e podemos encontrar problemas que envolvem a cotangente de um 
ângulo diedro da base de uma pirâmide no papiro egípcio de Rhind, da-
tado de 1650 a.C, sendo também possível encontrar na tábua cuneifor-
me babilônica, Plimpton 322, uma tábua de secantes. Daí, percebemos 
quão antigas as ideias da trigonometria são. Eves (1995) apud Costa 
(2004, p. 5) afirma que somente Hiparco, em 180 a.C, foi quem intro-
duziu na Grécia a divisão do círculo em 360°, talvez a partir da divisão 
do zodíaco em 360 partes, realizada por Hipsícles. Hiparco teria então 
generalizado esta divisão para o círculo. Hiparco construiu a primeira 
tabela trigonométrica.

Segundo Costa (2003), os primeiros indícios de rudimentos de 
trigonometria surgiram no Egito e na Babilônia, a partir de cálculos 
envolvendo razões entre os lados de triângulos semelhantes. Surgiu no 
Egito o relógio de sol chamado de Gnômon, criado utilizando conheci-
mentos trigonométricos. Ele associava a sombra projetada por uma vara 
vertical a sequências numéricas, relacionando seu comprimento com 
as horas do dia. Costa (2003) considera que essas ideias dos babilônios 
e egípcios anunciavam a chegada das funções Tangente e Cotangen-
te. Ainda encontramos em Costa (2003) que os Babilônios foram ex-
celentes astrônomos, construíram o calendário astrológico em 747 a.C 
e a tábua de eclipses lunares que utilizamos até os dias atuais, usando 
conceitos trigonométricos. Houve também uma trigonometria primitiva 
no Oriente, na China onde o triângulo retângulo era usado para medir 
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distância, comprimento e profundidade. (EVES, 1995, apud COSTA, 
2003).

Hsiang (1993) discute o seno e o cosseno na sua origem histórica 
como razões entre os lados de um triângulo retângulo, mas acrescenta 
que, de um ponto de vista funcional moderno, é mais natural considerar 
as funções seno e cosseno como funções definidas no círculo unitário, 
pois movimentos circulares são muito úteis, como o movimento de ro-
das. Um exemplo bastante comum é o problema de expressar o movi-
mento de uma roda gigante, como a altura de uma cadeira em função 
do tempo.

Watanabe (1996) discorre sobre as dificuldades de compreensão 
advindas da transição das razões trigonométricas para as funções pe-
riódicas, discutindo a função seno e o porquê de ora em graus ora em 
radianos.

Simionato e Pacheco (2007) relatam experiências em sala de 
aula, e indicam um desinteresse para aprender e ensinar Trigonome-
tria. Consideram imprescindível conhecer a história da Matemática a 
fim de compreender os conceitos e, de fundamental importância, que 
se estabeleça um vínculo com a realidade, de se saber como surgiu, 
saber que aquilo nem sempre existiu daquela maneira. Consideram 
ainda importante a utilização de materiais manipuláveis. Uma ativi-
dade proposta em seu trabalho diz respeito a um suposto asteroide 
que estaria se aproximando da Terra e, se não for encontrada uma ma-
neira eficaz para desviá-lo de sua rota, este irá chocar-se com o nosso 
planeta. Este material contém tópicos da história da Trigonometria 
e situações em que ela está sendo aplicada atualmente. Os autores 
demonstram então que é possível trabalhar a História, a Geografia e 
a Matemática de maneira interdisciplinar com a contextualização da 
Trigonometria. 

Por fim, o trabalho de Baldino et al. (1997) tematiza sobre as 
relações entre tangente e derivada; derivada e inclinação; inclinação e 
ângulo; ângulo e coeficiente angular; questiona e instiga a reflexão e 
discussão entre “uma tal” tangente do Cálculo e uma tangente da Trigo-
nometria, da Geometria Analítica e questiona qual a relação entre elas. 
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O artigo parte do relato de uma estudante de Pós-Graduação, presente 
em uma sessão  de estudos coordenada pelo professor Roberto Ribeiro 
Baldino, relata a dificuldade de uma aluna do primeiro ano da Gradu-
ação em Matemática que se recusava a estudar e aprender Cálculo nas 
aulas de recuperação paralela, pois achava fundamental primeiro saber 
Trigonometria. É apresentada uma proposta de trabalho para o Ensino 
Médio com problemas do tipo: expresse os coeficientes angulares das 
retas secantes à curva y = x² passando pelo ponto (2, 4), em função de 
x. A resolução de um problema como este pode ser realizada por alunos 
do Ensino Médio, pois envolve o conhecimento de coeficiente angular 
de uma reta, de tangente e a ideia de função, não exige a linguagem so-
fisticada dos limites. Algumas ideias do Cálculo Diferencial e Integral, 
associadas à Trigonometria podem ser trabalhadas no Ensino Médio a 
partir de uma linguagem matemática presente no currículo do Ensino 
Médio.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

Refletindo mais sobre a postura dos professores em relação à “co-
brança” do estudo, pensamos que mesmo se os professores quisessem 
realizar uma cobrança mais efetiva para avaliar a qualidade dos conhe-
cimentos de seus alunos, o quanto o estudo de cada um foi aprofundado 
e seus efeitos na aprendizagem, a fim de orientar o ensino, tal avaliação 
não seria coerente com o ensino predominante das aulas, pois o ensino 
não priorizava o aprofundamento nos conteúdos. 

Somos “ensinados” que a nota e a promoção independem do co-
nhecimento, do esforço e acabamos nos acostumando a isso. Infeliz-
mente, não criamos e nem desenvolvemos o hábito de estudar, sendo 
que a escola deveria ser o lugar mais adequado para o cultivo deste 
hábito tão importante. Por incrível que possa parecer, não aprendemos 
a estudar na escola. Esta não é uma prática comumente ensinada na 
Educação Básica e ainda que muitos, já acadêmicos, custam a acreditar 
na sua necessidade, é necessário o desenvolvimento e a incorporação 
em sua rotina acadêmica.
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Procuramos descrever neste texto alguns dos obstáculos que 
encontramos em nosso processo de aprendizagem e aspectos que nos 
chamaram a atenção nessa mudança de ponto de vista, de alunas para 
futuras professoras. Pois, antes de alcançar a graduação em um curso de 
licenciatura, víamos os problemas educacionais focados no professor, 
no colégio, no sistema de ensino. Não que a visão que hoje temos seja 
de grandeza intelectual, mas houve alguma mudança para um novo ho-
rizonte, que aos poucos vamos desvendando, associada às experiências 
e aos conhecimentos construídos.

Pretendemos continuar a investigar as relações entre História da 
Matemática e sua função didática, para compreender melhor os conceitos 
e a forma como se constrói Matemática; as relações entre a Trigonome-
tria e Geometria Analítica do Ensino Médio com o Cálculo Diferencial e 
compreender porque problemas do tipo presentes em Baldino et al. (1997) 
ainda não aparecem em livros didáticos e como poderíamos propor novas 
situações de aprendizagem de “Pré-Cálculo” no Ensino Médio. 
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CAPÍTULO 5

O QUE É UMA INTEGRAL, ALÉM DE UM 

SÍMBOLO E UMA FÓRMULA?1

Amanda de Fátima Mello Macedo 
Raquel Toledo Bach 

Samanta Zanela Lenardon 
 

Durante nossa vida escolar, pensamos em várias profissões que 
poderíamos seguir, mas aquela com a qual mais nos identificamos foi 
com a profissão do magistério. Quiséramos ser professora de Biologia, 
Física, Química dentre outras. Por influência de professores, que nos 
chamavam a atenção e até por nos identificar com algumas disciplinas 
por um período escolar. Dentre todos os assuntos abordados na escola, 
o que mais nos chamava a atenção era a Matemática, que se tornou 
nossa disciplina preferida e isto se juntou à vontade de ser professora. 
Assim, depois de enfrentarmos muitas dificuldades ingressamos no cur-
so de Licenciatura em Matemática.

Imaginamos que teríamos apenas uma continuidade em nossos 
estudos da matemática da Educação Básica de uma forma mais apro-
fundada. No entanto, nos deparamos com disciplinas e assuntos dos 
quais nós, jamais, tomáramos conhecimento ou se quer imaginávamos 
a sua existência. O estranho é que tudo aquilo levava também o nome 
de Matemática ou fazia parte dela!

Foi nesta perspectiva que nos deparamos com os conceitos de 
limite, derivada e integral. Era tudo novo para nós e assim que o profes-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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sor introduziu a noção de limite ficamos perplexas: tomar o x de uma 
função tão próximo quanto se queira de um valor, mas não igual a este 
valor, era algo muito confuso em nossas mentes e completamente ini-
maginável com os limites no infinito. Já na primeira prova fomos muito 
mal e acabamos por desistir da disciplina, pois pensamos que se tratava 
de algo muito complexo e que jamais aprenderíamos.

Voltamos a cursar a disciplina no ano seguinte e as ideias come-
çaram a “clarear” em nossas mentes, os conceitos de limite e infinito já 
estavam mais “naturais” para nós. Desde então, tivemos mais ânimo de 
estudar a disciplina.

Após termos concluído essa disciplina, permaneciam dúvidas 
quanto às ideias que permeiam o Cálculo Diferencial e Integral. Foi 
ofertada a disciplina optativa “Complementos de Cálculo”, a qual tinha 
o objetivo de trabalhar aspectos do conteúdo que não teriam sido tra-
balhados, ou que não teriam sido entendidos. Resolvemos cursar essa 
disciplina, o que nos ajudou a compreender melhor e nos aprofundar 
em alguns aspectos do Cálculo Integral e estabelecer uma relação com 
nossa orientadora, a qual já vinha, há algum tempo refletindo sobre ma-
neiras de trabalhar e introduzir as ideias básicas que permeiam o Cál-
culo Diferencial e Integral, tal como consta em Ciani e Papani (2007).  

Castro e Melo (2007, p. 1) ressaltam a importância de o Cálculo 
ser uma das disciplinas mais tradicionais do Ensino Superior de Ciên-
cias Exatas e, também, de servir de base referencial para a compreensão 
de grande parte do desenvolvimento científico e tecnológico, desde sua 
formalização há trezentos anos. Apesar de sua importância como co-
nhecimento, o ensino do Cálculo, ainda preserva sua estrutura original, 
sendo considerada uma das disciplinas que apresentam as maiores difi-
culdades de aprendizado.

Acreditamos que muito das dificuldades enfrentadas pelos estu-
dantes e professores seja em razão da linguagem matemática. Afinal, 
dois séculos antes de Cristo, os gregos estiveram a um passo da cons-
trução do Cálculo e, talvez, não a conseguiram pelo fato de não terem 
uma linguagem algébrica capaz de expressar com precisão suas ideias. 
Além disso, a abordagem muitas vezes compartimentada, ou seja, com 
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uma ênfase fraca na relação entre os conceitos, pode ter contribuído 
para que o Cálculo se tornasse, em algumas situações, um conjunto de 
regras desconexas. (MACEDO et al., 2013).

Geralmente, os alunos não estabelecem relações entre o cálculo 
de áreas, mesmo pela soma de Riemann, com o cálculo de uma integral 
pelas técnicas de integração. Não percebem a integral como um conjun-
to infinito de retângulos ou figuras que cobre uma área, se aproximando 
tanto quanto se queira do seu valor exato, ou seja, uma aproximação 
infinita. Parecem assuntos distantes, relacionados apenas pela fala do 
professor na definição de integral pela soma de Riemann. Depois esta 
ideia de área desaparece e ficam apenas as técnicas de integração. O que 
estabelece uma relação entre as áreas e as técnicas é o Teorema Fun-
damental do Cálculo, pois ele é o que viabiliza essas técnicas, uma vez 
que todas elas advêm do fato da integração ser uma operação inversa 
da diferenciação. Este teorema geralmente, não é abordado de maneira 
intuitiva e a complexidade da demonstração, distancia ainda mais as 
ideias das técnicas. Por esta razão, procuramos maneiras de lidar com o 
distanciamento das ideias do Teorema Fundamental do Cálculo, o que 
gerou uma preocupação em identificar as ideias fundamentais do Cál-
culo e justificativas intuitivas para as relações entre estas ideias. 

Foi sugerido a duas de nós, participantes do Programa Institucio-
nal de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que formássemos gru-
pos de estudos, e escolhêssemos um assunto que tínhamos dificuldades. 
O assunto escolhido foi referente ao Cálculo Diferencial e Integral, o 
que nos levou a investigar maneiras diferentes de ensinar este assunto 
e pensar em como fazer com que alunos do Ensino Médio, ou do Fun-
damental, não tivessem um “choque”, advindo de dificuldade similar 
a nossa, com “matemáticas” tão distintas ao ingressarem em cursos de 
nível superior na área das Ciências Exatas e até mesmo alguns das Ci-
ências Humanas, Ciências Biológicas etc. 

A nossa preocupação era em continuar compreendendo os concei-
tos do Cálculo, pois percebemos que quanto mais compreendíamos mais 
gostávamos de estudá-lo. E também de elaborar atividades acessíveis aos 
estudantes da Educação Básica, a partir de seus conhecimentos, levando-
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-os a entrar em contato com as ideias básicas, tais como: relação, função, 
infinito, limite, somatória, coeficiente angular da reta, reta tangente, taxa 
de variação, velocidade instantânea, derivada, área de uma região qual-
quer, volume de um sólido qualquer e comprimento de uma curva. 

Resolvemos continuar o nosso estudo e investigação no Cálculo 
Diferencial e Integral com o intuito de conseguirmos compreender, ex-
pressar e construir uma aula intuitiva que demonstrasse como a deriva-
da e a integral são operações inversas, ou seja, estávamos em busca de 
uma maneira mais compreensível e intuitiva para apresentar o Teorema 
Fundamental do Cálculo.  

Começamos a nos reunir todas as terças pela manhã, pesquisando e 
debatendo quais seriam as ideias que fundamentam o conceito de Integral. 
Enquanto estudávamos e pesquisávamos, íamos pensando em diferentes 
maneiras de ensiná-lo, resgatando tópicos da História da Matemática para 
reinventá-lo, de maneira guiada, no sentido de Freudenthal (1991). 

Com nossos estudos e pesquisas realizadas reelaboramos parte do 
minicurso As Ideias Principais do Cálculo Diferencial e Integral de Ciani e Pa-
pani (2007), atribuindo-lhe o título Ideias Fundamentais do Cálculo Integral, 
o qual ministramos no XI Encontro Nacional de Educação Matemática 
(ENEM). Nosso problema motivador e norteador do minicurso foi o de en-
contrar a medida da área de uma região limitada por uma curva qualquer.

Antes de apresentarmos o minicurso no ENEM, foi sugerido 
apresentá-lo em uma reunião do PIBID, para que pudéssemos avaliar 
a nossa proposta e sermos avaliadas. Iniciamos expondo nossa moti-
vação e justificativa do estudo que vínhamos realizando em Cálculo 
Diferencial e Integral. Lançamos ao grupo presente a seguinte questão: 
Como obter o valor de uma área qualquer? Tomamos a área como sen-
do a medida, expressa por um número real não negativo, de uma região 
plana delimitada por um perímetro. Para obter este valor utilizamos 
uma unidade de medida, a qual deve ser uma parte do plano, no caso 
um quadrado que pode ser qualquer subunidade do sistema métrico de-
cimal. Por exemplo, o metro quadrado (m²) ou o centímetro quadrado 
(cm²). Assim, um quadrado de lado 3 metros possui 9 m² de área, pois 
a sua superfície comporta 9 quadrados de 1 m de lado. 
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Todas as figuras geométricas com lados de segmentos de retas 
podem ter suas áreas calculadas a partir de uma aplicação dessa ideia de 
área, como retângulos, triângulos, pentágonos, dentre outras. A maior 
dificuldade aparece quando se deseja calcular a área delimitada por 
um perímetro composto não apenas por segmentos de retas, como por 
exemplo, a área da região delimitada por uma circunferência.

Propomos ao grupo os problemas de calcular a área de uma cir-
cunferência de raio dado e como obter a área de uma região delimitada 
por uma curva qualquer. 

No encaminhamento do primeiro problema, sugerimos que o 
grupo investigasse uma maneira de calcular a área de uma circunferên-
cia de raio 10 cm, sem utilizar a fórmula conhecida  uma vez que ela 
não fora demonstrada, supomos que ela não fosse conhecida.

Figura 1: Circunferência

                                                      
A partir de sugestões para a divisão da região circular em po-

lígonos, passamos a orientá-los seguindo a trilha da história, pois as 
origens do cálculo trazem à memória a Grécia antiga, pelo menos 2.500 
anos atrás, quando foram encontrados cálculos de áreas por meio do 
“método da exaustão”. Por exemplo, para encontrar a área de qualquer 
polígono eles poderiam dividi-lo em triângulos e somar as áreas obtidas. 
(Stewart, 2000). Assim, teriam uma aproximação por falta pela área 
de um polígono de n lados, inscrito à circunferência. Analogamente, 
teriam uma aproximação por excesso pela área de outro polígono, tam-
bém de n lados, circunscrito à circunferência. 

A fim de organizar os dados, possibilitar a percepção de regulari-
dades e induzir a uma generalização, guiamos o grupo na construção de 
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uma tabela que associava o número de lados do polígono, n, inscrito ou 
circunscrito, ao valor das áreas dos respectivos polígonos. A visualiza-
ção destes valores permitiu observar que à medida que aumentávamos 
n, tanto a área do polígono inscrito quanto a área do polígono circuns-
crito se aproximavam da área exata, de forma que quando n aumentava 
a área do polígono inscrito aumentava e a área do polígono circunscrito 
diminuía. Os integrantes do PIBID puderam inferir que a igualdade 
perfeita nunca seria atingida. 

Os gregos não utilizavam explicitamente limites, mas o cerne desta 
ideia já estava presente neste método de aproximação. Porém, passaram-se 
muitos séculos até que fosse criada uma forma de se expressar uma quanti-
dade infinita de lados do polígono e, assim, calcular o valor exato da área. 

A segunda atividade proposta foi calcular a área delimitada por 
uma curva qualquer. Sugerimos o cálculo da área delimitada pela curva 
f(x) = x², para 0 ≤ x ≤ 1. 

Lançamos as seguintes questões: Como poderíamos utilizar o 
método da exaustão para a resolução deste problema? Quais seriam os 
polígonos mais adequados para fazermos uma aproximação da área por 
excesso e por falta?

O grupo logo percebeu que a área exata da parábola deveria estar 
entre 0 e 1. O desenvolvimento seguiu o que fora previsto em Macedo 
et al. (2013). Os participantes foram orientados e auxiliados a dividir o 
intervalo de 0 a 1 em quatro subintervalos de mesma medida no eixo 
das abscissas. Primeiramente, eles tomaram o extremo direito de cada 
subintervalo e sua imagem como a altura de um retângulo, obtiveram 
quatro retângulos. Calcularam a área de cada retângulo e somaram 
obtendo 0,469 unidades de área. Analogamente, tomaram o extremo 
esquerdo de cada subintervalo e encontraram as respectivas alturas, ob-
tendo quatro retângulos inscritos à região compreendida entre a pará-
bola, o eixo das abscissas no intervalo [0,1]. A soma das áreas destes 
retângulos resultou em 0,219 unidades de área.  

 Em seguida, dissemos que este procedimento poderia ser repe-
tido aumentando o valor de n, como fora realizado para obtenção da 
área do círculo. Orientamos a sistematização para um valor genérico n 

Macedo, Bach e Lenardon • O QUE É UMA INTEGRAL, ALÉM DE UM SÍMBOLO E UMA FÓRMULA



49

MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE AULAS DE MATEMÁTICA

de retângulos que excedem o traço da parábola. Ao expressar a soma 
das áreas dos n retângulos obtivemos a expressão 1/n.1/n2(12 + 22 + 32 

+ ... + n2) , conforme Macedo et al. (2013), nos deparando com a soma 
dos quadrados dos n primeiros números naturais, a qual pode ser subs-
tituída por n(n+1)(2n+1)

6
 .

Durante a apresentação no PIBID, não apresentamos uma justi-
ficativa para esta substituição. Somente falamos para os alunos que se 
tratava de um resultado bastante conhecido (12 + 22 + 32 + ... + n2 = )
n(n+1)(2n+1)

6
. E assim continuamos o minicurso.

Como na situação da área do círculo, a aproximação ficou cada 
vez melhor à medida que aumentamos o número de polígonos, neste 
caso de retângulos, isto é, quando n tendeu ao infinito. Portanto, como 
descrito por Macedo et al (2013) o grupo conseguiu escrever a área exa-
ta da região e obter o resultado da área 1

3
.

Uma segunda oportunidade que tivemos foi a de apresentar este 
minicurso no ENEM realizado em Curitiba. Nessa experiência, pude-
mos realizar algumas mudanças no seu desenvolvimento. Uma delas 
foi acrescentar uma justificativa para a igualdade 12 + 22 + 32 + ... + n2 

= n(n+1)(2n+1)
6

. Por sugestão do professor Sandro Guzzo, adotamos 

a ideia de uma demonstração que julgamos mais intuitiva, encontrada 
também em Marques (2004), a qual utiliza a relação de fatoração de um 
polinômio de terceiro grau que pode ser escrito como um cubo da soma 
de dois termos, ou seja, consideramos que 

a³ + 3a²b + 3ab² + b³ = (a + b)³.
Desta relação decorre que 
(0 + 1)3 = 03 + 3.02 + 3.0 + 1
(1 + 1)3 = 13 + 3.12 + 3.1 + 1
(2 + 1)3 = 23 + 3.22 + 3.2 + 1
(3 + 1)3 = 33 + 3.32 + 3.3 + 1
...
(n + 1)3 = n3 + 3.n2 + 3.n + 1
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Se somarmos membro a membro as n + 1 igualdades acima, ob-
teremos a soma 12 + 22 + 32 + ... + n2 no segundo membro da igualdade. 
Mas isolando-a e fazendo as devidas simplificações, é possível obter que 
tal soma é igual a n(n+1)(2n+1)

6
.

Nossa terceira oportunidade foi de apresentar estas ideias na XX-
VII Semana Acadêmica de Matemática, realizada na Unioeste de Cas-
cavel pelo curso de Licenciatura em Matemática. Nesta experiência, ao 
conduzir a investigação do cálculo da área do círculo, avançamos para 
além da construção da tabela com valores das áreas dos polígonos até 
seis lados, inscritos e circunscritos, os quais se aproximavam da área 
do círculo. Tomamos um círculo de raio r, a seguir inscrevemos um 
polígono de n lados, o qual dividimos em n triângulos isósceles de base 
igual ao lado do polígono, b, e lados iguais ao raio da circunferência. 
Calculamos a área do polígono como sendo n vezes a área de um destes 
triângulos. Aplicando o limite quando n tende ao infinito obtivemos 
como resultado πr2. É possível realizar esta generalização considerando 
um polígono de n lados circunscrito, nomeando, triângulos genéricos 
de base correspondente ao lado do polígono, mas com altura igual ao 
raio r. Aplicando o limite à área obtida por n vezes a área de um destes 
triângulos, chegaremos também ao valor de πr2. Esta generalização será 
objeto de um próximo trabalho.

Ao todo já realizamos três apresentações sobre ideias do Cálculo 
Integral e percebemos que a cada uma delas fomos nos dando conta de 
detalhes, que passavam despercebidos na anterior, e assim, fomos nos 
aperfeiçoando. 

Em nossa primeira apresentação não sentimos a necessidade de 
justificar a fórmula da soma dos quadrados dos n primeiros naturais. 
No entanto, ao ministrar a disciplina de Cálculo I para a Engenharia 
Civil, nossa orientadora sentiu dificuldades em justificá-la pela demons-
tração por indução, quando questionada pelos seus alunos, percebeu 
que a justificativa não foi bem compreendida, pelo fato de não ser nada 
intuitiva, em geral, para estudantes recém concluintes do Ensino Mé-
dio, uma vez que esta maneira de justificação, uma demonstração por 
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indução, não faz parte da matemática da Educação Básica. Tentamos 
justificar esta passagem e concordamos que a demonstração por indu-
ção não seria compatível com um minicurso que teria como objetivo 
as ideias do Cálculo Integral, com isso fomos investigar uma maneira 
mais intuitiva para justificá-la. Obtivemos tal maneira julgada mais in-
tuitiva, pela fatoração de um polinômio de terceiro grau, e passamos 
a incorporá-la em nosso minicurso, apresentando-a em nosso segundo 
minicurso. Esta segunda apresentação nos trouxe a inquietação quanto 
à escrita e formalização para a obtenção da área do círculo uma vez que 
apenas apresentamos uma tabela com valores que se aproximavam de   
πr2 à medida que o número de lados do polígono inscrito ou circunscrito 
aumentava. 

Continuamos ainda nos reunindo as terças pela manhã empenha-
das com a nossa proposta de compreender e apresentar o Teorema Fun-
damental do Cálculo de uma maneira intuitiva.
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CAPÍTULO 6

O “X” DA QUESTÃO1

Jean Felipe Cozer Elesbão Torrel

Na trajetória da vida escolar, a aprendizagem da Matemática é, 
para muitas pessoas, motivo de lembranças, algumas vezes agradáveis e 
outras vezes nem tanto. Cada indivíduo que tem experiências com esta 
disciplina pode ter sentimentos que vão desde uma paixão até o ódio 
declarado a ela.

Ingressar no curso de Licenciatura em Matemática foi algo que 
me deixou muito surpreso e feliz, pois finalmente estaria realizando um 
dos meus sonhos. Esse fato ocorreu em um dia pela manhã, quando 
estava em meu trabalho. Recebi a mensagem do meu melhor amigo, 
e nela estava escrito, em poucas palavras, “Parabéns calouro”. Fiquei 
muito feliz ao saber que havia obtido a aprovação no vestibular de uma 
universidade pública. Depois de tentar por quatro anos consegui entrar 
em uma universidade estadual, em um curso que sempre foi o que eu 
quis, na área de exatas, pois sempre gostei muito de Matemática, tanto 
no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. E por ser uma licen-
ciatura fiquei mais feliz ainda, pois eu sempre desejara ser professor de 
Matemática.

A partir desta notícia entrei em um mundo totalmente novo, no 
qual, a primeira exigência foi conciliar trabalho com a universidade. 
No início, pensei que seria algo “tranquilo”, ou seja, algo possível. No 
entanto, depois de um mês correndo muito, percebi que precisa rever 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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o que havia pensado inicialmente, a começar pela distância entre a ci-
dade de minha residência e local de meu trabalho, Santa Helena e a de 
estudo, Cascavel. Estas cidades distam cerca de 120 km, uma da outra 
o que corresponde, na melhor hipótese, a 1h45 na ida e mais o mesmo 
tempo no retorno. 

Primeiro dia de aula. Tudo novo, um lugar totalmente diferente 
do qual eu já frequentara, um mundo cheio de ideias, no qual muitas 
pessoas possuem conceitos distintos do que seria uma universidade, 
sendo visto por alguns como um lugar idêntico a escola, onde seria 
possível pensarem que tudo seria entregue de bandeja, sem que fizessem 
esforço para obter algum mérito ou até mesmo um local para se diverti-
rem, esquecendo das responsabilidades do Ensino Superior. 

Após fazer a pré-matrícula e ter esperado em uma fila enorme em 
frente à sala da secretaria, eu tinha a certeza de que todos os documen-
tos necessários para a realização da mesma estavam em ordem. Logo 
após o término da pré-matrícula veio a dificuldade em encontrar a sala 
de aula, por ser um lugar diferente e novo, mas consegui me locali-
zar. Depois das apresentações dos professores e calouros, chega a parte, 
para muitos a mais divertida, o trote. Saímos da sala em comboio, todos 
em fila indiana e fomos para à frente da Universidade. Uma experiência 
totalmente nova, pois para mim, estava passando por algo que me dei-
xou muito feliz, mesmo estando todo sujo e fedendo também, mas era 
algo que me deixou contente, pois sabia que após aquele ritual eu seria, 
de fato, um universitário.

Nos primeiros dias de aula os alunos foram se conhecendo e tro-
cando experiências e relatos de tudo o que fizeram ou passaram para 
chegar ali, naquela sala de aula. A primeira matéria a ser estudada, 
Cálculo Diferencial e Integral I, assustou todos em sala, pelo nome e o 
fato dos veteranos relatarem para a turma algumas dificuldades passa-
das nos anos anteriores. Mas tínhamos a confiança de que seria possível 
darmos conta de estudar tudo e de resolver todos os exercícios propos-
tos. 

Passou meu primeiro mês na universidade continuamente, conhe-
cendo pessoas novas, ideias novas e pontos de vistas novos. Mas, do meu 
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ponto de vista, uma das coisas que realmente fazem uma universidade 
diferente de um Ensino Médio, é a didática dos professores. Porque ali 
eles não ficam indo de carteira em carteira perguntando pelas suas difi-
culdades em entender a matéria, ali é um lugar no qual o aluno precisa 
correr atrás de tudo, nada é muito fácil. Mas, isso são coisas que fazem 
com que cada aluno cresça pessoalmente, consiga descobrir que é capaz 
de fazer algo com mais autonomia e, futuramente, se sinta mais seguro.

A disciplina Cálculo I, como já mencionei anteriormente, assusta 
um pouco os alunos, pelo fato de possuir alguns tópicos que, além de se-
rem utilizados durante todo o curso, são de difícil aprendizagem. Nessa 
disciplina nos são apresentadas ideias novas, como as de limites, deriva-
das e integrais, conceitos que teremos que aprender, pois utilizaremos 
no decorrer dos quatro anos de curso. Para a maioria dos alunos é a 
matéria que mais apavora. Os calouros são “amedrontados” pelos ve-
teranos com seus comentários. Ouvi certa vez uma pessoa falando que, 
quem aprendesse bem Cálculo sentiria dificuldade em Fundamentos. É 
algo realmente verdadeiro, pois sinto muito essa dificuldade na matéria 
de Fundamentos, por usar muito a lógica. É uma matéria que utiliza 
muitos argumentos válidos para poder explicar tudo e é necessário, não 
decorar todos, mas sim compreendê-los, para que possam ser aplicados 
nas avaliações e em outros momentos do curso também. Mas no decor-
rer do semestre e estudando bastante, estou conseguindo compreender 
a matéria, assim como estou compreendendo melhor também Cálculo.

Tudo o que aprendemos no primeiro ano do curso, utilizaremos 
nos anos seguintes, por isso é necessário aprender e compreender bem 
todos os conteúdos, pois é nesse ano que a maioria dos alunos decide se 
prossegue com o curso ou se desiste.

Talvez alguns colegas meus em sala de aula, não sintam as mes-
mas dificuldade que eu, mas gostaria de dizer que mesmo com todos 
esses obstáculos que aparecem em nosso caminho, não posso desistir, 
pois lutei muito para entrar em uma universidade e nada me fará desis-
tir desse meu objetivo, que é me formar.

Em um determinado momento desse primeiro mês de faculda-
de, surgiu a oportunidade de participar de um projeto na faculdade, 



56

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. 
Com essa oportunidade, surgiu também uma grande dificuldade, pois 
para ingressar nesse projeto, precisaria me mudar para Cascavel, pois 
o projeto necessitaria que estivesse em tempo integral na faculdade em 
determinados dias, além de passar por uma entrevista, na qual alunos 
de outros anos do curso também seriam ouvidos. Nesse momento, me 
ocorreram algumas perguntas: será que eu seria capaz de fazer parte 
desse projeto? Um aluno do primeiro ano do curso de Matemática con-
seguiria convencer as professoras coordenadoras do projeto a ingressar 
nele? E se conseguisse fazer parte deste, daria eu conta de todos os tra-
balhos?

Após conversar com uma amiga que participa do PIBID também 
na Unioeste, mas em outro câmpus e em outro curso, acabei aceitando 
a ideia de tentar fazer parte desse projeto. Marcado o dia da entrevista, 
me saí bem em todas as perguntas. Em menos de uma semana após a 
entrevista, saiu o edital com os novos participantes do projeto e meu 
nome estava entre os cinco alunos selecionados. Único aluno do primei-
ro ano do curso dentre tantos outros da minha própria sala que também 
se inscreveram no PIBID, a ser selecionado. Quando fiquei sabendo da 
notícia fiquei muito feliz, logicamente e saí contando para todos, meus 
amigos, parentes, pais e mesmo no meu trabalho.

Como comentei anteriormente, outras dificuldades surgiram. 
Dentre todas, duas me deixaram mais preocupado. Ir morar em outra 
cidade, sair debaixo da saia da mãe e deixar meu emprego, no qual es-
tava me dando super bem, apesar de estar nele há pouco tempo. Após 
muito tempo de conversa com minha família, decidi juntamente com 
eles, que participaria do projeto. Mudei-me para Cascavel deixando o 
emprego para ingressar no PIBID, um projeto remunerado.

Logo nas primeiras reuniões do PIBID, descobri que iria auxiliar 
professores em escolas públicas. Iria para a escola novamente, sai da 
escola, entrei na universidade e acabei voltando para lá antes do que 
podia imaginar, mas dessa vez, não como aluno e sim como professor. 
Após me reunir com os alunos novos do projeto e com as professoras 
responsáveis, cada aluno pode escolher qual seria a melhor escola para 
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que pudesse desenvolver seu trabalho. Acabei escolhendo o Colégio Es-
tadual Olinda Truffa de Carvalho, por ser o mais perto da minha casa 
e desse modo ficaria mais cômodo para me locomover e desenvolver as 
aulas. 

No primeiro dia no colégio, um ambiente novo, com pessoas no-
vas, mas com objetivos comuns, fazer com que os alunos aprendam e 
não apenas obtenham boas notas. Uma experiência totalmente diferen-
te e desafiadora para mim, que nunca havia realizado algo nessa área. 
Entrar em uma sala era algo normal, mas no exato momento que entrei 
em uma sala do primeiro ano do Ensino Médio, me senti diferente, não 
superior aos alunos, mas com uma grande responsabilidade, pois sabia 
que, assim como eu, eles teriam dúvidas em Matemática e eu estaria lá 
para explicar e ajudá-los. 

O meu primeiro dia no novo “trabalho” foi tranquilo, gostei muito 
de tudo e o que me ajudou bastante é que não estava sozinho. No dia 
em que eu fui, havia outra aluna, também do projeto que estava acom-
panhando a professora, o que facilitou para mim, pelo fato de essa estar 
participando do projeto há mais tempo que eu e conhecer bem os alunos.

Uma das coisas que percebi nesse pouco tempo de projeto, par-
ticipando das aulas no colégio, é a dificuldade que os alunos têm em 
expressar algum problema em forma algébrica, uma dificuldade que eu 
também sinto. Lembro-me de um fato que ocorreu em uma aula no 
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). As professoras passaram 
o seguinte problema para a turma: Um número de três algarismos na base 
7 se expressa pelos mesmos algarismos, porém na ordem contrária na base 9. 
Determine os 3 algarismos. 

Um problema relativamente simples, pois estávamos estudan-
do formas de escrever números em bases diferente da decimal. Assim 
como estudamos as quatro operações em diferentes bases. Para alguns 
alunos, a resolução desse problema foi fácil, mas percebi que não era 
somente eu que tinha essa dificuldade. Outros colegas sentados na mesa 
em que eu estava também sentiam essa mesma dificuldade.

Após muita discussão e com o auxílio das professoras, consegui-
mos resolver o problema proposto. Foi complicado para alunos que, 
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teoricamente, nunca tinham trabalhado com diferentes bases, expressar 
a resolução desse problema. Enfim, chegamos à forma algébrica para 
darmos início a resolução, (abc)

7
 = (cba)

9
. Após desenvolvermos os dois 

lados da igualdade chegamos aos seguintes resultados, que a=5, b=0 e 
c=3, ou seja, 503 na base 7 é igual a 305 na base nove, o que pode ser 
representado por (503)

7
 = (305)

9
.

A álgebra se caracteriza por seus métodos, que utilizam genera-
lizações escritas com letras e sobre as quais se efetuam operações. Está 
presente em toda a Matemática, pois qualquer problema termina con-
vertendo-se em um cálculo algébrico. Assim, torna-se muito relevante 
buscar reflexões acerca deste tema e propor algumas alternativas que 
promovam um ensino mais significativo e construam conceitos algébri-
cos necessários. 

O estudo da álgebra começa inserindo as letras como objetos 
matemáticos e logo partindo para operações envolvendo estes objetos. 
Na maioria das vezes, os estudantes não têm tempo e oportunidade de 
construir conexões entre as letras e os números e não concebem a álge-
bra como ferramenta para provar regras e relações numéricas, ou seja, 
os alunos não usam linguagem algébrica, não tem familiaridade com 
ela e tentam construir muitos conceitos usando exemplos numéricos 
que, de certa forma, não são válidos para representação algébrica.

Essa é apenas umas das inúmeras dificuldades que um aluno do 
primeiro ano do curso de Matemática sente, apesar do conteúdo não ser 
diferente do já aprendido no Ensino Fundamental ou Médio, é ensina-
do novamente, mas de uma forma totalmente diferente, nos capacitan-
do para exercermos nossa futura profissão como professores.
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CAPÍTULO 7

O ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA E AS DEMONSTRAÇÕES1

Daniel Zampieri Loureiro 

A trajetória na Educação Básica de um aluno é marcada pela 
construção do conhecimento, formação do caráter e socialização do 
indivíduo. Em relação à construção do conhecimento os professores 
tem a árdua tarefa de apresentar de forma atrativa as disciplinas aos 
alunos. É comum o encontro com alunos insatisfeitos com n disci-
plinas as quais se mostram fundamental para o desenvolvimento do 
individuo como um todo. No contexto educacional dentre o leque de 
opções para as disciplinas que causam maiores incômodos, encontra-
se a Matemática. Por vezes os alunos da escola básica trazem consigo 
a ideia de que o fracasso escolar está ligado às disciplinas das ciências 
exatas. 

Qual professor que leciona matemática nunca escutou frases 
como: “Para que eu vou usar isso?”, ou ainda, “Eu odeio matemática!”. 
Nota-se que em sua maioria os alunos não conseguem estabelecer uma 
relação entre teoria e prática, ou seja, entre o conteúdo visto em sala de 
aula com a realidade do cotidiano de cada um.

Como a educação informal desses meios extra-escolares segue 
seu curso de maneira cada vez mais forte, se a escola não os leva 
em consideração e pensa unicamente em uma educação para um 
mundo ideal que vai-se distanciando da realidade, o resultado é 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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o que tem sido chamado de “o paradoxo de Ícaro”, que consiste 
em que os alunos se afastam dos ensinamentos do professor para 
acreditar mais no mundo simplificado das ciência-ficção que 
encontram nas historinhas das revistas ou nos filmes do cinema 
e da televisão, com o qual, ao querer atuar na sociedade, se 
espatifarão assim como Ícaro ao ver derretidas pelo sol suas asas 
de cera, por falta da base firme de um conhecimento organizado, 
que precisamente é o que a escola deve proporcionar-lhes 
(SANTALÓ, 1996, p. 11-12).

O reflexo da falta de interesse do aluno pela Matemática revela-se 
de tamanha extensão que este acaba por perder o foco no que está sendo 
ensinado, consequentemente pela disciplina ministrada. O resultado da 
irrelevância dos alunos é tanta que estes nada mais são do que figuras 
apáticas em sala de aula despreocupadas com o ensino e aprendizagem 
até o ingresso no Ensino Superior. É então que a diferença torna-se 
perceptível entre as distintas áreas do conhecimento, como exemplo: as 
Ciências Humanas e as Ciências Exatas.

Ainda há uma distinção entre os próprios ramos do conhecimen-
to em cada uma dessas Ciências. No que diz respeito à Matemática suas 
áreas de pesquisa são dividas em três grandes vertentes como Matemáti-
ca Pura, Matemática Aplicada e Educação Matemática, cada qual com 
a sua particularidade e distinção.

A matemática é uma ciência que permite um campo muito 
amplo de aplicações. Mesmo dentro da matemática, existem 
campos chamados de Matemática Aplicada, cujo fim 
não é, naturalmente, unicamente teórico. A possibilidade 
de demonstração no seio da Matemática a distingue da 
necessidade e do caráter empírico das ciências que são ditas 
naturais. Por meio dela os matemáticos podem desenvolver 
e avançar em sua ciência, estabelecendo uma arvore teórica 
derivada de algumas verdades primeiras, os postulados e 
axiomas, em que cada galho e cada folha representam um 
resultado, um teorema ou um corolário, mantendo o caráter 
de verdade, universal e atemporal (NAGAFUCHI; BATISTA, 
2008, p. 04).
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Pode-se destacar como uma relevância considerável entre essas 
diferentes áreas do conhecimento a evasão dos cursos de nível superior, 
que ocorre principalmente nas Ciências Exatas. 

Durante o período em que estamos inseridos no Ensino Superior 
pudemos perceber a evasão considerável de alunos do curso de Mate-
mática, fato que aparentemente não ocorre com tamanha frequência 
nos cursos na área de humanas.  Outro fato a ser destacado é que as dis-
ciplinas responsáveis pelas reprovações dos acadêmicos são exatamente 
as que envolvem matemática, consequentemente as disciplinas de ma-
temática são as que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem 
nos cursos das instituições de Nível Superior. Frente a isso podemos 
notar que as “vilãs” consideradas pelos alunos da Educação Básica, 
acabam realmente assumindo esse papel.

[...] o sentido da matemática deve ser um constante equilíbrio entre 
a matemática formativa e a matemática informativa. A primeira, 
mais estável, e a segunda, muito variável segundo o tempo, o 
lugar e a finalidade perseguida pelos alunos. É preciso formar, 
porém, ao mesmo tempo informar das coisas úteis adequadas às 
necessidades de cada dia e de cada profissão. Por outro lado, cada 
aspecto informativo tem um substrato formativo, de maneira que 
a regra pode ser “formar informando” ou “informar formando” 
(SANTALÓ, 1996, p. 15).

Destacamos que uma das pedras que, por vezes, nós acadêmicos 
nos deparamos no transcorrer do curso de Matemática, é justamente 
uma das ferramentas fundamentais da Matemática, a ideia de demons-
tração. Sem ela, corre-se o risco de cair em uma matemática construída 
de maneira aleatória, com resultados locais, isolados uns dos outros. 
Talvez isso possa ser uma das razões de uma matemática mecanicista, 
com conceitos desvinculados, não construída por princípios e que não 
leva em conta o aspecto intuitivo e lógico. Meneghetti (2002) faz uma 
reflexão sobre os aspectos intuitivos e lógicos e aponta para uma não 
exclusão de um sobre o outro ou seja, que um apoia-se no outro, em 
níveis cada vez mais elaborados, num processo gradual e dinâmico em 
forma de espiral. Assim, deve-se buscar um equilíbrio entre os aspectos 
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lógico e intuitivo os quais devem estar presentes em cada um dos níveis 
de ensino. 

Apesar de toda a complexidade que envolve a ideia de se ensi-
nar a matematizar, ou aprender matemática por princípios, a ideia de 
demonstração em Matemática, muitas vezes, é apresentada de forma 
trivial, obvia, como se os alunos fossem detentores de um conhecimen-
to bem moldado e estruturado nos níveis de Educação Básica, não con-
siderando a dificuldade histórica, que fora produzida nestes mesmos 
sistemas de ensino.   

[...] o saber matemático não se apresenta ao aluno como um 
sistema de conceitos, que lhe permite resolver um conjunto de 
problemas, mas como um interminável discurso simbólico, 
abstrato e incompreensível. (BRASIL, 1997, p. 32).

É notório que demonstrações são rotineiramente deixadas de 
lado no que diz respeito à Educação Básica, mesmo que não exijam 
argumentos de uma elaboração complexa para seus desenvolvimentos. 
Esse abandono pontual da complexidade matemática, supostamente, 
implicaria em uma difícil compreensão tanto do aluno quanto do pro-
fessor. Parece advir desta rotina didática a dificuldade que muitos alu-
nos enfrentam no curso de Matemática quando têm que lidar com três 
palavras: demonstre, prove e mostre.

Ressalta-se dessa maneira que esse relato de experiência pretende 
mostrar o contato inicial com esses “artifícios” matemáticos, buscando 
uma consonância entre a realidade escolar e o meio acadêmico, visando 
apontar o que poderia ou não ser trabalhado com alunos da Educação 
Básica, afim de que esses não levem um choque quando ingressarem em 
cursos de nível superior. 

A escolha da matemática para aqueles que vão ser matemáticos 
profissionais é relativamente fácil, pois basta mostrar as grandes linhas 
gerais e ensinar a aprender, deixando que cada aluno vá selecionando 
segundo seu gosto e sua vocação a matemática que mais seja de 
seu interesse, pois tem toda a vida pela frente para ir completando a 
formação recebida na escola (SANTALÓ, 1996, p. 15).
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Grande parte dos acadêmicos de cursos de nível superior, mesmo 
depois do primeiro ano do curso, continua com uma defasagem consi-
derável no que diz respeito às demonstrações. Muitas vezes, parece que 
os procedimentos apresentados em sala não se apresentam claramente. 
Isso reflete de forma direta na construção do conhecimento do aluno 
levando-os a uma mecanização do processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo Domingues (2003), até próximo do final do século XIX 
as demonstrações matemáticas tinham quase que simplesmente um 
propósito material. A prova de uma proposição revelava-se em sua to-
talidade de forma intelectual, buscando convencer a quem estava pro-
vando e aos outros de forma racional, da veracidade da proposição. 
Obviamente com passar do tempo, procurou-se um rigor e uma análise 
mais aprofundada aos métodos de demonstração.   

Durante toda nossa formação na Educação Básica, raras foram 
às vezes em que professores mais ousados buscaram generalizar e for-
malizar resultados matemáticos por meio de demonstrações. Quando 
os professores buscavam apresentar as demonstrações aos alunos, na 
maioria das vezes traziam à tona um bombardeio de perguntas e inda-
gações que recaiam sobre o professor. Muitas dessas perguntas se da-
vam pelo fato de nós, alunos, não entendermos o processo matemático 
envolvido nas resoluções algébricas, ou pelo fato de alguns artifícios 
matemáticos fazerem parte de resultados anteriormente provados que, 
por vezes, não eram apresentados aos alunos em sala de aula. 

Muitas das ideias fundamentais para uma boa concepção e ge-
neralização de conceitos matemáticos eram perdidas no contexto de 
sala de aula, talvez pelo fato de os alunos não possuírem um amadu-
recimento matemático, pelo fato das salas de aula estarem repletas de 
alunos que se encontram em diferentes níveis de aprendizado, ou ainda, 
pelos professores não buscarem arriscar novas metodologias de ensino, 
o que aponta para um despreparo e insegurança no que diz respeito à 
formação.  

 O reflexo das colocações acima é o processo mecanizado sem 
compreensão alguma das relações matemáticas envolvidas nos cálcu-
los. É comum escutarmos alunos dizendo, “só sei resolver se tiver fór-
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mula”, mas é crucial destacar que a fórmula pela fórmula não apresenta 
relevância alguma no processo de construção do conhecimento. 

A prática mais frequente consiste em ensinar um conceito, 
procedimento ou técnica e depois apresentar um problema 
para avaliar se os alunos são capazes de empregar os que lhe 
foi ensinado. Para a grande maioria dos alunos, resolver um 
problema significa fazer cálculos com os números do enunciado 
ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. (BRASIL, 1997, p. 32) 

Ao adentrar na Universidade muitas vezes os alunos dos cursos 
de Matemática sentem-se deslocados devido a um novo contexto e am-
biente ao qual está se inserindo, ou seja, pelo fato de estar se defrontan-
do com conceitos mais sofisticados. 

Uma das vivências acadêmicas que fora marcante na universi-
dade foi justamente quando nos deparamos com conceitos e processos 
matemáticos mais apurados, principalmente no que diz respeito às de-
monstrações, pois não sabíamos como agir frente a determinados exer-
cícios, nos sentindo incapazes de formalizar, conjecturar ou simples-
mente estabelecer relações.

Conforme citado por Almouloud (2007), as demonstrações são 
provas particulares com as seguintes características: 

•	 São as únicas aceitas pelos matemáticos;
•	 Respeitam certas regras: alguns enunciados são considerados 

verdadeiros (axiomas), outros são deduzidos destes ou de ou-
tros anteriormente demonstrados a partir de regras de dedução 
tomadas num conjunto de regras lógicas;

•	 Trabalham sobre objetos matemáticos com estatuto teóricos, 
não pertencentes ao mundo sensível, embora a ele façam refe-
rência.

Não há como esquecer a sensação de ineficácia de todos os arti-
fícios matemáticos frente aqueles problemas que traziam em seu enun-
ciado palavras de significado simples como, demonstre, prove ou mos-
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tre que. Significado simples, mas que exigiam conhecimento e destreza 
matemática para sua resolução. Vale mencionar também que o próprio 
sentido literal da palavra parecia se perder ao ler essas palavras no con-
texto dos exercícios. Destaca-se ainda que poucas, para não mencionar 
nenhuma, foram às instruções de como deveríamos montar uma “estra-
tégia”, para articular o conhecimento matemático que possuíamos com 
os problemas propostos, para que só então depois de estruturado um 
“plano” pudéssemos tentar demonstrar algo. 

As demonstrações matemáticas, por vezes, assombram até os 
mais exímios acadêmicos de qualquer curso de Matemática, algumas 
são simples, outras complexas e outras que dependem de “pontos cha-
ve” em suas resoluções.

É justamente nesses pontos que nos colocamos a questionar até 
onde os alunos realmente compreendem o processo matemático envol-
vido na resolução de certas demonstrações e até onde os alunos meca-
nizam esse processo deixando de entendê-lo e passando simplesmente 
a aceitá-lo. Muitas vezes por sua complexidade de resolução, decora-se 
o processo na esperança de que o professor opte justamente por essa ou 
aquela demonstração então decorada para colocá-la na prova. 

Não há como negar o pavor que os alunos sentem quando se 
deparam com provas que em seu conteúdo envolvem demonstrações. 
Qual professor de nível superior que nunca escutou um aluno argumen-
tando “professor, não coloca demonstração na prova!”. Isso nos faz re-
fletir o que leva os alunos temerem de tal maneira esse processo. Não 
deveria com o passar do tempo e com a maturidade matemática que 
lentamente é construída o aluno ter maior facilidade para lidar com esse 
tipo de situação?

 Mas o que acaba por ocorrer é justamente o contrário. Com o 
aumento gradativo no nível de dificuldade do curso, consequentemente 
tem-se resultados matemáticos mais bem elaborados. Mas quanto às 
demonstrações, os alunos, de maneira geral parecem não estarem mais 
preparados para as “técnicas” de demonstrações. Já os professores, pa-
recem esquecer a função de docência e acabam por ignorar se o aluno 
consegue ou não demonstrar. Não saber demonstrar torna-se um pro-
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blema isolado, que diz respeito somente aos alunos, como se não fosse 
mais obrigação do professor dar suporte, esclarecer duvidas ou procurar 
entender as dificuldades de cada aluno.   

Não seria possível introduzir aos estudantes, já na Educação Bá-
sica, a lógica das demonstrações? Pensamos que sim. Nossas ativida-
des como futuros docentes devem ir ao encontro desta expectativa, de 
conhecimento e evolução do pensamento matemático, buscando dessa 
forma, confortar o aluno quando este estiver em um nível mais elevado 
de estudo.

 Com o trabalho no PIBID e com base na vivência na escola po-
demos entender como está sendo disposto o ensino da Matemática em 
suas vertentes e dessa forma perceber as várias deficiências que se insta-
lam e são trazidas com os alunos ao adentrarem à universidade. 

Com base em sua pesquisa, Almouloud (2000) destaca alguns 
pontos referentes aos obstáculos didáticos. Desses, cabe destacar os que 
seguem:

•	 Os tipos de problemas observados em livros didáticos, em geral 
não propõem questões envolvendo demonstração (GOUVEIA, 
1998, apud ALMOULOUD, 2000, p. 7).

•	 [...] a aprendizagem da demonstração tem ocorrido muitas ve-
zes por analogia. Os professores propõem um modelo submeti-
do à observação e o aluno é levado a imitar o método de resolu-
ção, numa situação aproximada. E os alunos têm dificuldade em 
mobilizar os saberes (MULLER, 1994, apud ALMOULOUD, 
2000, p. 7).

Com um trabalho didático e teórico bem elaborado, podemos sim 
trabalhar com as ideias de demonstração na Educação Básica, buscan-
do superar os obstáculos que aparecerem em meio à jornada acadêmi-
ca. O que não podemos permitir é que mais uma vez se omita a contri-
buição para construção do conhecimento que as demonstrações podem 
oferecer. Desta forma esperamos que ao adentrar na universidade os 
alunos consigam prosperar em sua jornada acadêmica, confrontando os 
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saberes construídos na Escola Básica com os saberes que venham a ser 
adquiridos no Ensino Superior.   
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CAPÍTULO 8

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM NA 

RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO E UMA 

ABORDAGEM PARA O ENSINO DE MATRIZES1

Daniely Raquel Ghirotto
João de França Junior 

Iniciamos este relato a partir de nossos envolvimentos tanto 
como estudantes do Ensino Médio e da Licenciatura em Matemática, 
quanto de algumas situações de ensino, enquanto docentes, uma vez 
que já exercemos a docência por meio de estágios supervisionados e 
monitorias na escola pelo PIBID, e também atuamos como professores 
particulares. 

Durante os encontros semanais realizados no Laboratório de 
Ensino de Matemática – LEM como parte do Projeto Institucional de 
Bolsas de Incentivo a Docência - PIBID, as professoras de graduação 
que nos orientam, propuseram que um assunto de livre escolha fosse 
explanado e discutido, a respeito das experiências e dúvidas pertinentes 
a um determinado conteúdo matemático. Então logo nos veio à mente: 
matrizes! 

Trazemos experiências desde o Ensino Médio até os últimos anos 
de nosso curso de Licenciatura em Matemática, referentes à Álgebra 
Linear, que merecem discussão e reflexão e até mesmo, um estudo e 
uma pesquisa sobre o assunto, do ponto de vista dos matemáticos e dos 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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educadores matemáticos, ou seja, estudo e pesquisa de conteúdos em 
livros e artigos científicos de Álgebra Linear, História da Matemática e 
Educação Matemática.

Discutimos o impacto de algumas falas na motivação à aprendi-
zagem e a justificativa de alguns conteúdos, bem como a sua ordem de 
apresentação, todos referentes à Álgebra Linear. 

Buscamos alguns apontamentos para a importância da lingua-
gem e a coerência na justificativa de conteúdos, sua influência na mo-
tivação para a aprendizagem dos estudantes e no encorajamento para 
exporem seus questionamentos, seus erros e algumas justificativas para 
aplicação de determinados conteúdos. 

EXPERIÊNCIAS DO ENSINO MÉDIO

Durante nossa Educação Básica, matrizes foi um conteúdo que 
“passou batido”, poucas aplicações foram vistas, dentre elas, deter-
minar a colinearidade entre três pontos. Quando aqueles números 
dispostos em linhas e colunas eram colocados entre chaves ou parên-
teses enormes pareciam uma brincadeira de mau gosto para dificultar 
o aprendizado.

Este conteúdo foi visto no segundo ano do Ensino Médio. A esta 
altura já tínhamos gosto pela disciplina e nos destacávamos na turma. 
Quando a professora iniciou a definição de matrizes, parecia-nos algo 
incrível. Contudo, tão incrível fora que se tornou extremamente com-
plicado, foi aí que surgiu a dúvida, se realmente não compreendíamos 
sua utilidade ou se eram simplesmente inúteis. Preferimos conside-
rar a primeira hipótese, pois não faria sentido a professora ensinar 
coisas inúteis. Foi aí que procuramos olhar para as ditas “matrizes” 
de vários ângulos, enquanto eram ensinadas operações entre aquelas 
coisas. Pior ficou quando vieram multiplicações entre matrizes e de-
terminantes.

Daí em diante, já nos encontrávamos completamente perdidos. A 
turma era desordeira, muitos colegas não davam sossego para a profes-
sora, por isso procurávamos não importuná-la ainda mais com nossas 
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dúvidas e tentávamos entender somente a partir de suas explicações. 
Depois de estudarmos determinantes, algumas aplicações foram vistas 
na geometria analítica. Contudo, já não havia possibilidades de perce-
bermos a proveniência daquelas aplicações, foi um salto muito grande 
da definição de operações para algumas aplicações bem restritas. Após 
o término desta etapa, resolvemos apenas descartá-las e já consideráva-
mos a hipótese de a matéria ser sem importância alguma.

OS MESMOS CONTEÚDOS?

No segundo ano do curso de Matemática nos deparamos com 
uma disciplina, a qual abordou matrizes, logo nas primeiras semanas. A 
princípio, este conteúdo não seria novidade para nós. Porém, passadas 
algumas semanas, pudemos perceber que somente o nome “matrizes” 
era familiar, pois o conteúdo parecia outro, completamente diferente 
do que havia sido ensinado no Ensino Médio, como soma e subtração 
de matrizes específicas, nada generalizadas ou sistematizadas. Nossa 
maior dificuldade se evidenciara ao tentar escalonar uma matriz. Foi 
durante a tentativa de compreender este procedimento que surgiram 
muitos “problemas”. Estes “problemas” eram referentes a uma certa 
falta de “base matemática”, a qual deveria ter sido construída ao longo 
do Ensino Fundamental e Médio. Pudemos perceber então, quão ingê-
nuos fôramos ao decidirmos cursar Matemática, apoiados na crença de 
que “iríamos nos sair bem ao cursar Matemática, já que nos saíamos 
muito bem na disciplina de matemática durante nossa Educação Bá-
sica”. Esta ideia estava sustentada por nossas experiências com a ma-
temática do Ensino Fundamental e Médio, que era compreendida por 
nós por aplicar fórmulas e fazer contas e isto com certeza era muito 
fácil. Somente no curso de Matemática é que nos demos conta da insu-
ficiência da nossa suposta base: ela era mínima!   

Durante o Ensino Médio, não havíamos aprendido e nem conhe-
cido o tal escalonamento de matrizes. Já na Universidade, este conteú-
do era desenvolvido no quadro, aparentemente, com uma grande faci-
lidade e as operações eram realizadas instantaneamente pelo professor, 
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como se fosse algo natural, óbvio. Parecia que o professor estava apenas 
revisando um conteúdo. Contudo nunca havíamos estudado matrizes 
daquela maneira. A decisão em escolher qual operação realizar, não 
nos era óbvia, causava-nos perplexidade e não conseguíamos, de for-
ma alguma, perceber como “apareciam” aquelas operações. Quando 
realizávamos alguma operação, ao invés de zerar alguns elementos, vol-
távamos à situação original e permanecíamos neste ciclo sem solução. 
Isto era algo a ser desvendado e somente depois de algum tempo é que 
entendemos como que, de fato, se opera com matrizes. 

A FORÇA DAS PALAVRAS!

Percebendo que, mesmo tentando estudar com o auxílio dos li-
vros, não conseguíamos entender aquele conteúdo, resolvemos procu-
rar auxílio do professor no horário de atendimento. Foi então que escu-
tamos o que já escutávamos em sala, mas agora era dirigido apenas a 
nós: “Vocês não sabem isso???.!!?.!!”. Esta frase soou como algo do tipo: 
“Se vocês não sabem isso... não devem saber nada...”. O que poderia 
ser compreendido como uma pergunta poderia, também, carregar uma 
exclamação, uma vez que o sujeito que a proclama já sabe a sua respos-
ta. Então ela pode conter a ideia de uma afirmação enfática: “Você não 
sabe isso!.” É como se, ao proferir esta frase, o receptor estivesse desti-
nado a carregar o fardo de ser o “sujeito que não sabe”.

Naquele momento, foi como se estivéssemos em um lugar onde 
éramos a pessoa mais ignorante do mundo. Entendendo como ignoran-
te uma pessoa que não sabe o mínimo, ou que não conhece, pratica-
mente, nada de Matemática.

Depois deste episódio, recebemos explicação por meio de um 
exemplo de escalonamento, da mesma forma que já fora no quadro, em 
sala de aula, de forma ágil e precisa, sem detenção aos detalhes, os quais 
eram exatamente o que buscávamos compreender e saber. Resumindo, 
continuávamos sem entender, outra vez. Foi então que fizemos a primei-
ra prova da disciplina e não obtivemos êxito, o que já era esperado, afinal 
fazíamos parte dos alunos classificados como os que “não sabiam”.   
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Nos conteúdos seguintes, também tivemos várias dúvidas, porém 
ficamos com receio de voltar para tirar dúvidas e, novamente, escutar a 
tal frase, que já havíamos memorizado.

No ano seguinte, como muitos alunos reprovaram nesta discipli-
na, foi aberto um desdobramento da disciplina, que veio a ser executado 
pouco antes do segundo semestre. As aulas aconteciam em contraturno 
e a sala ficava cheia. 

Muitos alunos não gostavam das aulas e até comentavam que 
a aula era cópia fiel do livro. Porém, desta vez, passamos a entender 
bem o que era explicado. Independente se a aula era ou não cópia fiel 
do livro. Já tentáramos sozinhos, várias vezes, ler o livro e entender 
o conteúdo, sem sucesso. Mas a forma como era explicada fazia com 
que ficássemos atentos a alguns detalhes, os quais anteriormente não 
havíamos percebido.

A linguagem empregada nos livros didáticos parece estar além da 
capacidade de compreensão de nossos alunos. Cabe, portanto, ao 
professor tornar a matemática inteligível, ou seja, transcrevê-la 
em uma linguagem acessível a todos os interessados em aprendê-
la, possibilitando assim a interação. (MAZZEI, 2007, p. 3).

Quando foi iniciado o conteúdo de Escalonamento de Matrizes - 
pronto! – passou um filme em nossa cabeça... Após alguns dias fomos 
até a sala dele, o novo professor, que nos explicou como fazia para zerar 
aqueles elementos e não voltar à situação original. Foi bem simples, em 
questão de minutos ele mostrou que é como uma receita de bolo, só 
seguir uma receita para escalonar e ela sempre funcionava. Este foi um 
dia importante, pois nunca imaginávamos que iríamos aprender esse 
conteúdo e que, no fim das contas, era tão simples. O conhecimento 
fora finalmente desmistificado. Neste momento compreendemos me-
lhor o porquê da frase: “Vocês não sabem isso!” pois, realmente, a partir 
de agora parecia fácil.

Depois desses acontecimentos, quando resolvemos conversar 
sobre esta dificuldade, percebemos que outros colegas também ti-
nham dificuldades em aprender este conteúdo e que haviam desafios 
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a serem resolvidos e superados. Nós estávamos passando pela mesma 
dificuldade em relação a este “bloqueio” gerado pelas famosas frases 
pronunciadas por alguns professores e pela suposta falta de base dos 
conteúdos matemáticos que não trazíamos do Ensino Médio. Fica-
mos pensando também que se tivéssemos explicado melhor a nossa 
dificuldade, talvez tivéssemos obtido outra resposta desses professo-
res. No entanto, o que parece trivial para alguns pode não ser para os 
outros e nesse momento é que se perde a oportunidade de uma apren-
dizagem significativa.

O fracasso do ensino da matemática em todos os níveis de ensino 
e as rotinas de sala de aula que o sustentam, deve-se, sobretudo, ao 
desencontro de imaginários de professores e alunos, imaginários 
que, por não terem passado pelo simbólico, levam ao desacerto. 
O desencontro de imaginários refere-se às maneiras contrárias 
de professor e aluno encararem certas situações, isto é, quanto à 
demanda a que cada um pensa estar respondendo. (BALDINO; 
CABRAL, 1997, p. 2).

Nestes termos, nem sempre o que parece obvio para o professor 
também o é para um aluno. Isto pode causar um desencontro de ima-
ginários.

Os ‘erros’ identificados nas falas dos alunos – e mesmo de 
professores – caracterizam maneiras de significar ou representar 
um conceito. Tais respostas têm sido designadas na literatura 
como concepções espontâneas, raciocínios alternativos ou 
representações espontâneas. Tentando caminhar na direção de 
incorporar elementos que estejam articulados a uma teoria da 
produção de significado, pensaremos as concepções (espontâneas 
ou não) como um encadeamento de falas de um sujeito diante da 
demanda. (BALDINO; CABRAL, 1997, p. 3).

Percebemos o quanto a linguagem do professor é importante para 
nós estudantes e também a forma como os alunos expressam suas dú-
vidas. Não apenas nesta disciplina, mas em várias outras escutamos 
frases como: é fácil ver que, é obvio, é trivial, é claro, mas isso vocês já 
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sabem não é..., isso é imediato. Pode até parecer que algum professor 
fale isso como uma forma de intimidar os alunos, para que não façam 
perguntas do suposto “óbvio”, o qual, para nós, muitas vezes, não é 
nada óbvio. Porém, na maioria das vezes, nos falta apenas uma breve 
explicação, porém diferente do que já fora pronunciada ou apenas repe-
tida, mas como no final da explicação vem a frase “isso é trivial”, por 
exemplo, muitos alunos como nós nem sequer “abrem a boca” para 
perguntar algo, pensando que foi a única pessoa a não entender o assun-
to. No entanto, muitas vezes a maioria da sala não entendeu e não tem 
coragem de manifestar.

A linguagem serve como meio no qual ocorre a interação entre 
os diferentes sujeitos. É através dela que se dá a construção do conheci-
mento. Por isso, o professor deve estar sempre consciente de sua lingua-
gem, se ela está servindo para estabelecer relações com o outro ou está 
servindo como instrumento de exclusão. (MAZZEI, 2007, p. 4). 

No segundo ano do curso de licenciatura, na disciplina de álgebra 
linear revimos tudo novamente. Pensamos que seria diferente, que des-
de o início haveria justificativas plausíveis para a utilização das matri-
zes. Engano nosso. Tanto os livros, quanto as explicações do professor, 
não eram muito diferentes do que fizera a professora do Ensino Médio, 
que seguira o sistema didático vigente. Mais uma vez estava desconten-
tes, mas agora na faculdade era diferente, não podíamos simplesmente 
descartar e deixar passar batido. Precisávamos descobrir um significado 
real para as matrizes. Infelizmente, tivemos que esperar muito tempo 
para entender, mas nesta altura as notas já não eram das melhores, con-
tudo ficamos felizes por finalmente compreender. 

Um fato que muito nos intrigou foi quando aprendemos a “de-
finição do produto entre matrizes”, visto no início do segundo ano da 
graduação: próximo do fim deste mesmo ano letivo, o conteúdo de 
transformações lineares justificou sua proveniência, ou seja, a necessi-
dade das matrizes serem multiplicadas daquela forma. Ficou visível que 
estas operações e propriedades eram derivadas dos sistemas lineares, e 
não o contrário. Foi aí que nos perguntamos: Isto parece um processo 
invertido, porque é necessário que seja ensinado assim?
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Durante algumas experiências no colégio por meio do mesmo 
PIBID, conversando com alguns alunos, fizemos a seguinte pergunta: 
Qual conteúdo vocês estão aprendendo este ano? Logo vieram aque-
las caras esquisitas seguidas da resposta: Matrizes! Não foi de admirar, 
mesmo sendo alunos que gostavam de matemática, é como se “aquilo” 
fosse algo sem sentido dentro da própria disciplina.

Uma experiência interessante ocorrida neste mesmo dia foi que 
logo após esta pergunta, dois dos alunos mostraram a forma como seu 
professor ensinara a resolver sistemas lineares. Foi então que nos veio 
uma ideia. Lembramos como nos foi ensinado sistemas lineares no En-
sino Médio, ou seja, aqueles exercícios sempre bonitinhos, com solu-
ções únicas e sem muitas variações. Resolvemos então comentar com 
eles que também havia sistemas sem solução. Pensando nisso, apresen-
temos a eles um sistema de duas equações com duas incógnitas sem 
solução, para tentarem resolver. No fim, chegaram a uma igualdade 
absurda: 4 = 5. Em seguida, comentamos que existem sistemas sem 
solução, ou com solução vazia. A reação destes alunos foi interessante, 
ficaram bastante surpresos, acharam até mesmo que tínhamos errado 
na resolução do sistema. Percebemos então que, provavelmente, o pro-
fessor em sala estava ensinando este conteúdo a eles da mesma forma 
que nos fora ensinado no Ensino Médio.

Chegamos à conclusão que, de certa forma, o conteúdo de matri-
zes é ensinado de trás para frente, ou seja, matrizes é uma aplicabilidade 
que surgiu como necessidade para a resolução de determinados proble-
mas. Estaria aí o motivo da grande aversão e dificuldade dos alunos?  

Concluímos também que determinadas posturas adotadas pelos 
professores, em sala de aula podem intimidar os estudantes, enfatizando 
seus erros e suas justificativas e expondo-os ao ridículo. Estas posturas 
podem dificultar e bloquear todo o processo de aprendizagem.  

Muitos de nós, alunos, vem com dificuldades de ensino da Edu-
cação Básica e a disciplina de Complementos de Matemática, vista no 
primeiro ano de curso de Matemática, que seria para revisar os conteú-
dos do Ensino Médio, não dá conta de suprir esta necessidade, visto que 
muitos conteúdos não são revisados, mas vistos pela primeira vez. Con-
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versando com alguns colegas de curso notamos a importância dessa dis-
ciplina para termos uma base sólida de conhecimentos para, então, con-
seguirmos compreender as demais disciplinas. Querendo ou não, todas as 
outras disciplinas dependem do conhecimento prévio de tais disciplinas. 

A ideia é compartilhar a nossa dificuldade em lidar com a ma-
neira do professor tratar a nossa aprendizagem e que, dependendo de 
como o professor se expressa em relação à forma de aprender do estu-
dante, pode impactá-lo e causar um bloqueio. 

Além disso, foram três anos de graduação para perceber que sozinhos 
não conseguiríamos e que seria necessário um auxilio extraclasse de alguns 
professores. Neste tempo também fizemos alguns grupos de estudos que foi 
possível através do PIBID (Projeto Institucional de Bolsas de Incentivo a Do-
cência) e dessa forma pudemos trocar experiência e ajudar uns aos outros. 

JUSTIFICATIVA TEÓRICA: FUNDAMENTOS DA 
ÁLGEBRA LINEAR E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

De acordo com Miranda (2012), o nome matriz veio com James 
Joseph Sylvester (1814-1897), e significa local onde algo se gera ou cria. 
Arthur Cayley (1821-1895) foi um dos primeiros matemáticos a estudar 
matrizes, definindo a ideia de operarmos as matrizes como na álgebra. 
Introduziu as matrizes para simplificar a notação de uma transforma-
ção linear. Desenvolveu a álgebra das matrizes em 1857 e relacionadas 
às transformações lineares do tipo:

             X = ax+by
             Y = cx+dy
Assim, em lugar de: 
     x’=ax+by
     y’=cx+dy

Escrevia:       
a b     (x’,y’)=   
c d

    (x,y)         
 

onde a, b, c, d são números reais, e que podem ser imaginados 
como aplicações que levam o ponto (x,y) no ponto (X,Y) .
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A teoria do sistema de equações lineares surgiu quase que juntamen-
te com a teoria dos determinantes. Devido ao gosto chinês por diagramas, 
os sistemas lineares eram representados por meio de seus coeficientes escri-
tos sobre quadrados de um tabuleiro, com barras de bambu. Dessa manei-
ra, descobriram o método de resolução por eliminação. Tal procedimento 
se encontra em um texto de nove capítulos, que data de 111 a.C.

PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO

Atividade de investigação - Sistemas lineares

A atividade é dada de forma que o aluno possa construir intuiti-
vamente a relação que existe entre equações lineares e suas diferentes 
soluções, de modo que saiba diferenciar e generalizar um sistema com 
nenhuma, uma ou infinitas soluções.

 
Definições importantes

Coeficiente: (do latim: coefficere), coeficiente em matemática é o 
fator multiplicativo de um termo numa expressão, sendo geralmente um 
número fixo e que não se confunde com as variáveis da expressão. Um 
dos fatores considerados no monômio, multiplicador algébrico, cofator.

Par ordenado: Intuitivamente, um par ordenado consiste de dois 
elementos, dos quais um é designado como primeiro elemento e o outro 
como segundo elemento. Neste caso, a ordem dos elementos é necessá-
ria para identificar a natureza de cada um deles.

Desenvolvimento da atividade:

Dada uma equação com duas variáveis, “x” e “y”, o par ordena-
do da forma (x,y) determina uma solução. Vamos investigar a solução 
de sistemas lineares.

Dada a equação 3x + y = 7, determine alguns valores para x e y 
que satisfazem a igualdade e em seguida responda:
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1. Quantas soluções distintas (pares ordenados (x, y)) podem ser 
encontradas e que satisfazem tal igualdade, sendo “x” e “y”. 
a) Números naturais?
b) Números inteiros?
c) Números reais?

 Em cada alternativa, dê exemplos.

2.  A equação 6x + 2y = 14 tem alguma propriedade em comum 
com a equação do enunciado anterior? Se sim, que propriedades 
seriam estas? Existem outras equações com as mesmas proprie-
dades? Se sim, explique como encontrá-las e quantas equações 
seriam?

3.  Para cada valor de x dado, quantos valores para y temos? E ao 
contrário, para cada valor de y, quantos valores de x podemos 
encontrar? Escreva uma forma de generalizar as soluções que 
podem ser encontradas, por meio de uma:
a) Função de x;
b) Função de y.

4.  Analise as soluções, isolando tanto x quanto y na equação 2x + 
5y = 9. Qual relação esta equação tem com a primeira equação 
dada?

5. Verifique algumas soluções para a equação 3x + y = 8 e reali-
ze o mesmo processo utilizado no exercício três. Qual relação 
esta equação tem com a primeira equação dada? Existem outras 
equações com a mesma relação? Se sim, explique como encon-
trá-las.

6. Sintetize algumas conclusões sobre a atividade. Ela ajudou a 
compreender melhor as equações lineares? Verificou algumas 
informações adicionais? Se possível, analise essas propriedades 
em equações com mais variáveis.
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CAPÍTULO 9

DE ONDE VÊM AS FÓRMULAS?1

Élida Cristiane de Carvalho

Durante minha trajetória escolar sempre tive maior interesse pela 
disciplina de Matemática. Ao fim do terceiro ano do Ensino Médio, 
momento de resolver qual rumo tomar profissionalmente, ainda não 
tinha certeza do curso para o qual iria prestar o vestibular, pois estava 
em dúvida entre Arquitetura, Ciências Contábeis e Matemática. Por 
sugestão dos meus pais e também por me identificar com a disciplina, 
optei por prestar vestibular para o curso de Licenciatura em Matemáti-
ca na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Fui aprovada no vestibular e comecei a cursar, logo no primei-
ro ano me deparei com muitas dificuldades. Uma delas foi a maneira 
como eram trabalhados os conteúdos, pois nos ensinos fundamental e 
médio os conteúdos eram expostos de forma abstrata e cheia de “fór-
mulas mágicas” cujos fundamentos teóricos não eram discutidos. Po-
rém, durante a graduação aprendemos que quase todas as afirmações 
matemáticas podem ser demonstradas, ou seja, a forma de trabalhar os 
conceitos é completamente diferente da que estava acostumada. Outra 
coisa que me deixou assustada no curso de Licenciatura em Matemá-
tica foi que em algumas disciplinas não haviam contas, que era o que 
esperava ver no curso e sim, demonstrações, que eu nem sabia o que 
eram e para que serviam.

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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Esta ideia de demonstrar foi algo difícil para me adaptar, pois não 
tinha maturidade matemática para fazer as argumentações necessárias.
Até o fim do primeiro ano não sabia por onde começar, onde era preci-
so chegar e o que podia ser tomado como verdade.

No segundo ano da graduação, apesar de saber que grande parte 
das disciplinas do curso exigiam demonstrações, ainda não conseguia 
provar muitas afirmações. Como, nesse ano, comecei a trabalhar duran-
te o dia, chegava à faculdade muito cansada e não conseguia me con-
centrar nas aulas, este foi um dos motivos que me levaram a pensar em 
desistir do curso por não estar estudando o suficiente para a construção 
do conhecimento, não havia tempo suficiente para: resolver listas de 
exercícios, elaboração de seminários ou simplesmente estudar para as 
provas, o que acabou atrapalhando meu desempenho no curso.

Quando estava no terceiro ano parei de trabalhar, foi então que 
passei a me dedicar mais aos estudos e, consequentemente, a entender 
melhor os conteúdos trabalhados nas disciplinas do curso, aprendi a 
fazer demonstrações e melhorei meu desempenho acadêmico.

Assim, passei a compreender melhor os conteúdos que no início 
da graduação não entendia, como, por exemplo, conceitos relacionados 
à Geometria Euclidiana que são trabalhados durante o curso divididos 
em duas disciplinas, I e II. A Geometria Euclidiana I é uma discipli-
na que compõe a grade do primeiro ano do curso e visa o estudo de 
conceitos relacionados à geometria plana. A Geometria Euclidiana II, 
trabalhada no segundo ano, aborda conceitos da geometria espacial.

Ao cursar a disciplina de Geometria Euclidiana I, observei que a 
geometria era mais do que algumas fórmulas decoradas durante a Edu-
cação Básica. A geometria era nada menos do que uma Matemática 
construída com pontos, retas e planos, e nela, partindo de definições e 
axiomas, todas as proposições, postulados, lemas e teoremas deveriam 
ser demonstrados. Eu via tais demonstrações como “coisas de outro 
mundo”, até então, nunca tinha sequer ouvido falar neste nome, “Eu-
clidiana”, pois não conheci a geometria por este nome, eram somente 
geometria analítica, geometria plana e geometria espacial. Enfim, o que 
seria a Geometria Euclidiana?

Carvalho • DE ONDE VÊM AS FÓRMULAS?
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A Geometria Euclidiana (do grego, geo significa “terra” e metria, 
“medida”) trabalhada no primeiro ano do curso de Matemática é a geo-
metria que estuda os pontos, retas e planos baseando-se nos postulados 
de Euclides, que se encontram em seu livro Os Elementos, cujo texto 
matemático é o de maior sucesso de todos os tempos.

Cursando esta disciplina, pude perceber que toda afirmação tinha 
uma forma de resolução pela qual se estabelece sua validade, chamada 
demonstração, e que, de acordo com a lógica matemática, isto a prova-
va como verdadeira. Por exemplo, os teoremas de Pitágoras e de Tales, 
que até então conhecia apenas por suas fórmulas, cujas afirmações eu 
aceitava como verdadeiras sem questionar, poderiam ser demonstradas 
de diferentes formas. Quanto ao teorema de Pitágoras, o qual diz que 
em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos qua-
drados dos catetos pode ser provado utilizando comparação de áreas, se-
melhança de triângulos, algebricamente, por cálculo diferencial, por re-
arranjo das partes ou ainda por produto interno em um espaço vetorial. 
Deste modo, podemos observar várias formas de mostrar a abrangência 
e também a importância das demonstrações.

Com relação ao teorema de Tales, que afirma que “se três ou 
mais paralelas forem cortadas por duas transversais, os segmentos de-
terminados numa das transversais serão proporcionais aos segmentos 
correspondentes determinados na outra transversal” (GERÔNIMO; 
BARROS; FRANCO, 2007, p.121), pode ser demonstrado utilizando 
semelhança de triângulos, cuja demonstração é relativamente simples, 
desmistificando a ideia que eu tinha de que demonstrações eram muitas 
complexas.

Estas diferentes formas de abordar o mesmo conteúdo me leva-
ram a concordar com a afirmação de Luiz Carlos Pais, relatando que:

Durante a aprendizagem, ao iniciar o contado com um conceito 
inovador, pode ocorrer uma revolução interna entre o equilíbrio 
aparente do velho conhecimento e o saber que se encontra em 
fase de elaboração. Isso faz com que a noção seja de interesse 
para a didática, pois, para a aprendizagem escolar, por vezes, 
é preciso que haja fortes rupturas com o saber cotidiano, 
caracterizando a ocorrência de uma revolução interna, o que leva 
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o sujeito vivenciar a passagem do seu mundo particular a um 
quadro mais vasto de idéias, às vezes, incomensuráveis através do 
antigo conhecimento. (PAIS, 2002, p. 43).

Agora, no último ano da graduação, ainda encontro dificuldades 
em demonstrar determinadas afirmações, pois em alguns casos já vi 
algo parecido que se prova de forma análoga e em outros casos nunca 
vi nada semelhante e não sei nem por onde começar, porém, consigo 
acompanhar de forma mais clara quando as demonstrações são feitas 
pelos professores e, em meio a rabiscos, esboço algumas demonstrações.

De certa forma, na Educação Básica até questionávamos as ori-
gens das afirmações matemáticas, porém as respostas eram dadas de 
forma imediata, não exigindo demonstrações como argumentação, o 
que me levou a crer que durante a graduação tudo continuaria sendo as-
sim aplicado, como se fosse uma continuação dos ensinos fundamental 
e médio, um pouco mais aprofundado, porém sem maiores dificuldades 
para compreensão.

Nos ensinos fundamental e médio, talvez por falta de maturidade 
em conceber certos conceitos, ou por não saber da existência de de-
monstrações, acabei me privando de responder o porquê da existência 
dessas fórmulas. Porém, se tivessem me apresentado tais demonstrações 
como elas são vistas durante o curso de Matemática talvez não tivesse 
entendido naquele momento, mas ao menos saberia de sua existência.

Será que é tão difícil, durante a educação básica, trabalhar com 
áreas de quadrados para compreender o teorema de Pitágoras? Ou cal-
cular com medidas proporcionais para induzir os alunos a chegar ao 
teorema de Tales, analisando as medidas de altura de objetos e as me-
didas de suas respectivas sombras, o que acabaria representando o fato 
histórico para a descoberta de Tales de Mileto? Pensando nestes fatos, 
como nós, futuros professores, poderíamos preparar nossas aulas a fim 
de que as argumentações de afirmações como estas não passassem des-
conhecidas por parte de nossos alunos?

É importante que os professores provem determinadas afirma-
ções matemáticas, pois “enunciar e demonstrar teoremas é uma das 
ocupações centrais de todo professor ou estudioso da matemática; e não 
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é admissível que tal pessoa sinta-se deficiente em demonstrações” (ÁVI-
LA apud MOTA; CARVALHO, 2011, p. 142). Observam ainda que: 

Além do fato de que quando o aluno faz uma demonstração, ele 
está desenvolvendo sua expressão oral, escrita e gráfica, pois uma 
demonstração exige certo domínio de argumentação, algo que, 
como futuro professor, irá lhe ser de grande valor na sala de aula 
(MOTA; CARVALHO, 2011, p. 142).

Percebo então que cheguei ao ensino superior com deficiência 
em demonstrações por não ter aprendido que existia qualquer tipo de 
argumentação lógica em matemática, pois os conteúdos na Educação 
Básica quase sempre me foram ensinados sem demonstrações. Talvez 
um dos motivos pelo qual isso possa ter ocorrido, pode estar relaciona-
do ao fato de que as escolas tentam facilitar o processo de ensino e o 
processo de aprendizagem a fim de diminuir o número de reprovações e 
como demonstrações nem sempre são fáceis de serem compreendidas, 
é preferível omiti-las.

Atuando em escolas de educação básica como estagiária e, poste-
riormente, como professora pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), 
percebi que quase não se trabalha com demonstrações e, quando se tra-
balha, os alunos acabam conhecendo apenas as mais fáceis de serem 
explicadas, até porque existem prazos e conteúdos a serem cumpridos 
e estes devem ser seguidos de acordo com o Plano de Trabalho Docen-
te, onde se encontram todos os conteúdos que devem ser ensinados no 
período de um ano.

Acredito que, enquanto futura professora de Matemática, desem-
penharei meu papel de forma que meus alunos tenham conhecimen-
to em demonstrações, na medida do cabível dentro do programa a ser 
desenvolvido, não necessariamente de forma tão rigorosa, pois é uma 
forma alternativa e mais clara de mostrar a eles a matemática envolvida 
na validade de determinados resultados ou fórmulas.

A profissão professor, assim como a vida acadêmica, é um cons-
tante aperfeiçoamento, devemos nos atualizar por meio de cursos de 
formação continuada e pesquisas a fim de que possamos preparar nos-
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sas aulas, de modo que sejam criativas e instiguem os alunos a terem 
um maior envolvimento no processo de aprendizagem. Não digo em 
fazer uma revolução no processo de ensino, mas em nos esforçar para 
que nossas aulas levem os alunos a perceberem que a matemática é uma 
construção e que seus conceitos e fórmulas têm uma explicação.
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CAPÍTULO 10

QUANDO O FÁCIL JÁ NÃO É TÃO FÁCIL...1

Jesus Marcos Camargo

Como um peixe que passou toda vida em um pequeno aquário e 
aguardou ansiosamente pelo momento em que seria lançado na imen-
sidão do mar, para então descobrir como é a vida do lado de fora da 
caixa de vidro... 

O ano era 2007 e me sentia exatamente assim em relação ao Cur-
so de Matemática da Unioeste, câmpus de Cascavel, no qual havia aca-
bado de ingressar. Estava ansioso para descobrir os segredos escondidos 
na universidade, tudo o que um bom professor de matemática precisava 
saber. 

Assim como o peixinho, que ao chegar no tão sonhado oceano 
descobre que nem tudo é perfeito, eu também não demorei a descobrir 
um enorme abismo entre minhas expectativas e a realidade do curso. 
Ao entrar no curso de Matemática imaginei que os estudos seriam um 
aprofundamento do que até então eu havia estudado durante a Edu-
cação Básica. Claro, essa visão distorcida não é um privilégio meu, de 
uma forma geral as pessoas que entram no curso de licenciatura em ma-
temática não tem ideia da complexidade do curso, ao menos com meus 
amigos mais próximos também foi assim. Nessa descoberta do que de 
fato é ensinado no curso acabei me deparando com muitos conceitos 
novos que se transformaram em verdadeiras pedras no meu caminho. 
Pretendo neste relato, discorrer sobre uma dessas pedras que me fize-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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ram refletir sobre muitas questões referentes ao ensino e à aprendiza-
gem de matemática, principalmente na educação básica.

Em um determinado momento, logo no início do curso, preci-
samente na primeira aula de uma disciplina chamada “Geometria Eu-
clidiana I” a professora enunciou a seguinte proposição: “Duas retas 
distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto.” 
(BARBOSA, 2007, p. 1). Nesse momento me questionei: não é óbvio 
que isso é sempre verdade? É realmente necessário mostrar isso? Esta 
foi a minha primeira dificuldade em lidar com questões óbvias, pois 
pelo fato de ser algo aparentemente simples, não tinha ideia de como 
mostrar que isso era verdade usando apenas argumentos matemáticos e 
abrindo mão de tudo que me era tão intuitivo. 

A professora então desenvolveu a demonstração no quadro e em 
um primeiro momento tive a impressão de ter compreendido, no entan-
to ao chegar a hora de revolver os exercícios, me deparei com uma nova 
dificuldade: Quando termina a demonstração? Novamente tive dificul-
dade ao lidar com questões aparentemente óbvias, por parecer que não 
exige uma resolução e ao desenvolver as demonstrações não sabia se 
meus argumentos eram suficientes e satisfatórios e em quais momentos 
havia necessidade de um tratamento mais formal.

Essa dificuldade pode ser atribuída ao fato de eu sempre aceitar 
propriedades e relações matemáticas durante a Educação Básica. O fato 
é que nunca antes eu havia sido questionado, por exemplo, sobre as 
possibilidades de posição entre duas retas no plano. A aceitação abso-
luta de uma ideia intuitiva de certos conceitos matemáticos contribuiu 
fortemente para o aparecimento dessa dificuldade em específico. Neste 
caso sabia intuitivamente das possibilidades de posições para duas retas 
no plano, mas não conseguia mostrá-las ou mesmo organizar as ideias 
da maneira exigida para uma demonstração matemática.

Penso que talvez alguns professores de matemática não reflitam 
muito sobre essa situação em que os resultados são aparentemente ób-
vios. Claro, existem muitas pesquisas sobre outras questões que dificul-
tam a aprendizagem, no entanto minha experiência como aluno, no 
primeiro ano de faculdade, mostrou que o impacto gerado por situações 
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envolvendo a obviedade, pode ser tão grande quanto qualquer outro pro-
blema conhecido por meio das pesquisas na área de Educação Mate-
mática. A meu ver é fato verídico e irrefutável que dadas duas retas no 
plano, não poderia haver outra maneira de posicioná-las que não con-
forme descrito no tal teorema, pois como poderiam duas retas possuir 
um ponto comum e não serem concorrentes? 

Observando estas dificuldades talvez se possa dizer que houve 
um obstáculo epistemológico na minha aprendizagem, que é apresen-
tado como

[...] um obstáculo à aprendizagem da Matemática constitutivo 
por um saber mal-adaptado, no sentido de Bachelard, e como 
ferramenta de análise para erros recorrentes e, portanto, não 
aleatórios cometidos por estudantes. A concepção dessa noção, 
segundo Brousseau, permite mesmo mudar o estatuto do erro 
cometido pelo aprendiz, pois evidencia que o erro não é somente 
o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso, como se crê nas 
teorias empíricas 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 mal 
adaptado. (IGLIORI, 2010 p.126.)

Percebemos que ao lidar com essa situação, das posições entre 
retas no plano, o que dificultou a aprendizagem foi um obstáculo, ao 
se tratar o assunto superficialmente no passado e uma postura passi-
va por parte do aluno. Independente da ocasião este obstáculo de fato 
contribuiu para a dificuldade em entender, ou mesmo em desenvolver 
a demonstração, pois não conseguia aceitar a necessidade e a exigência 
em demonstrar o fato da intersecção das retas. Essa foi a primeira entre 
muitas situações envolvendo a dificuldade em lidar com o óbvio, pois 
nesse período inicial do curso de matemática ainda estava amadurecen-
do as ideias sobre como fazer demonstração. 

Recordo-me de outra situação bem marcante relacionada à con-
gruência de triângulos, trabalhada na mesma disciplina. O conceito de 
congruência para mim era claro, sabia a diferença entre congruência 
e igualdade, no entanto um dos teoremas a serem demonstrados era: 
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“Dados dois triângulos ABC e EFG, se AB=EF, Â=Ê e B=F, então 
ABC=EFG.” (BARBOSA, 2007, p. 47).  

Sempre tive facilidade em imaginar figuras tanto no plano quanto 
no espaço e esse enunciado era de um axioma, ou seja, uma verdade ad-
mitida pela matemática como absoluta. Não poderia, portanto, se tratar 
de um teorema (algo que não pode ser aceito sem uma demonstração), 
pois era algo óbvio, se temos dois ângulos fixos e uma certa medida entre 
eles, então como poderia ter os outros dois lados do triângulo medidas 
diferentes? Era evidente que estas demonstrações deveriam ter algum ob-
jetivo dentro do curso e da aprendizagem do aluno, pois era o que a disci-
plina requeria. Mas como fazer isso e que argumentos usar? Muitas vezes 
o aluno sabe que as coisas acontecem, apenas não sabem como.

Aprender a construir demonstrações não é e não foi uma tare-
fa fácil, ao menos para mim. Não é apenas uma questão de prática, 
mas sim de tempo, amadurecimento intelectual e pessoal. Aprender a 
demonstrar vai muito além de entender o processo. Você tem que sele-
cionar a hipótese, captar as sutilezas escondidas por trás de cada uma 
e utilizar argumentos lógicos e consistentes, além disso, acredito, preci-
sa-se de algo que não pode ser explicado ou descrito precisamente, um 
insight. Para estudar matemática também se precisa de um pouco disso.

Diminuída minha dificuldade em lidar com demonstrações e, 
embora ainda persista de certo modo a dificuldade em demonstrar 
questões aparentemente óbvias, me deparei com o mesmo problema, 
porém em outra posição. Como lidar com a obviedade como professor? 
Muitos textos falam sobre a dificuldade dos alunos com os conteúdos 
matemáticos, mas e quando a dificuldade surge da obviedade do proble-
ma, como lidar com isso? Será que as coisas são tão óbvias aos alunos 
quanto parecem ser a nós professores?

Há pouco tempo observei um episódio relacionado propriedade 
distributiva entre duas operações no qual deveria ser reescrita a expres-
são (x+y)² . Os alunos conseguiram resolver facilmente o problema 
concluindo que era equivalente a x²+2xy+y², mas o conjunto que es-
tava sendo operado não eram números reais, ou seja, se para aquela 
estrutura algébrica não fossem válidas as propriedades distributiva e 
comutativa, então essa igualdade poderia não ser verdadeira. O que me 
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chamou atenção nesse caso foi que, embora os elementos da expressão 
não fossem números reais, a professora não destacou esse fato. 

Isso me fez recordar de outra situação ocorrida em anos passa-
dos, quando fiz a disciplina de Álgebra. Logo no início das aulas tive 
dificuldades de aceitar certos cálculos e demonstrações pelo fato de que 
algumas propriedades, que até o momento eram válidas para todos os 
conteúdos, passavam a ter restrições conforme o conjunto trabalhado. 
Observei a mesma dificuldade nos colegas, por este motivo quando vi , 
me perguntei: Como ensinarei este tipo de propriedade a meus alunos 
de modo a evitar a que estes as assumam como uma verdade definitiva, 
sendo estas restritas a um determinado universo?

Outra situação recente que observei é que se você perguntar para 
um aluno do segundo ano do Ensino Médio, por exemplo, quanto é , 
ele certamente acertará a resposta e se, perguntar a ele se tem certeza 
daquele resultado, é provável que ele responda que é óbvio. Mas se é 
tão óbvio porque esse mesmo aluno tem uma aparente dificuldade em 
responder quanto é 1 divido por -1?

Essa situação foi vivida por mim em uma das atividades do PI-
BID, numa sala com 12 alunos. Nenhum soube responder essa pergun-
ta, o que demonstra que o que um aluno aparenta compreender per-
feitamente, nem sempre é de fato compreendido, apenas aceito, o que 
pode significar que ele tem uma ideia formada a respeito, uma ideia que 
pode ser superficial e incompleta.

Ainda não tenho respostas para a maioria das questões levanta-
das neste relato e nem é esta minha intenção. Quis compartilhar minhas 
dificuldades como aluno e minhas dúvidas como professor. Acredito 
que com o tempo acabamos por descobrir a resposta que caberá em 
cada situação, pois como diz o ditado popular “cada caso é um caso”.
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CAPÍTULO 11

MINHA PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO1

Raquel Toledo Bach

Comecei o curso de administração na cidade onde morava com 
meus pais e durante a graduação me destaquei mais nas matérias que 
envolviam matemática. Até ajudava meus colegas de turma. Dessa for-
ma fui desenvolvendo o gosto por ensinar, o que me levou a trocar de 
curso.  Foi quando decidi fazer o curso de Licenciatura em Matemática 
na Unioeste no câmpus de Cascavel, por ser uma universidade pública 
reconhecida e por ser a mais próxima de onde eu residia.

A ideia que eu tinha de um curso de matemática era que nele eu 
aprenderia o que aprendi na escola, de modo mais profundo. Não sabia 
que existiam limites, derivadas, integrais, estudo das cônicas, quádricas, 
dentre outros assuntos. Na disciplina Laboratório de Ensino de Matemá-
tica, por exemplo, descobri que existem outras bases e como trabalhar 
com elas, o que me chamou a atenção, pois só conhecia a base dez. 
Apesar de usarmos essa base naturalmente no nosso dia a dia, não sabia 
o que significava ao certo.

Já na disciplina Geometria Euclidiana I me deparei com algo in-
comum até então,  as demonstrações. Precisava demonstrar teoremas, 
propriedades, proposições, etc, o que também começou a aparecer em 
outras disciplinas.

Demonstrar cada afirmação significa, em particular, que a 
intuição, embora seja um guia valioso, deve ser conferida por 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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um teste de demonstração. A frase ‘é intuitivamente óbvio’ não é 
uma justificativa adequada para um passo em uma demonstração 
(MLODINOW, 2004, p.40).

O que mais me inquietava era ter que demonstrar resultados que 
pareciam óbvios. Uma das demonstrações que tive que fazer em Geo-
metria Euclidiana, ilustrada na segunda figura a seguir, era provar que 
a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. Tinha a certeza 
disso, mas não sabia como demonstrá-lo. Para mim bastava fazer como 
nos tempos pré-helênicos, em que para provar a igualdade de dois ân-
gulos opostos pelo vértice, por exemplo, bastava recortar os ângulos e 
sobrepor um sobre o outro. 

Blaise Pascal (1623-1662) um dos matemáticos mais considera-
dos no século XVII, ainda criança descobriu várias propriedades das 
figuras geométricas, dentre elas, a de que a soma dos ângulos de um 
triângulo é igual a um ângulo raso. Pascal deu uma prova desse resulta-
do utilizando algum processo de dobrar um triângulo de papel, “talvez 
dobrando os vértices sobre o centro do círculo inscrito” (EVES, 2011, 
p.361) como na figura a seguir. 

Figura 1: Desenho da dobradura de papel

Para mim, bastariam as experiências feitas, mesmo na escola, como 
essa maneira de dobrar, proposta por Pascal. Mas uma prova clássica, acei-
ta em disciplinas como a de Geometria Euclidiana, envolve conceitos de con-
gruência de triângulos e de ângulos. Por exemplo, a prova feita a seguir:

Prove que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º.

Bach • MINHA PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO



95

MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE AULAS DE MATEMÁTICA

Construa um triângulo ABC qualquer, em seguida construa uma 
reta r passando por B paralela ao lado AC. 

Figura 2: Início da demonstração da soma dos ângulos internos

1- O ângulo x é congruente a ß (correspondentes), 
2- O ângulo y é congruente a ρ (alternos internos).

Como ø+x+y=180º, por 1 e 2, concluímos 
ø + ß + ρ = 180º

Apesar de ser óbvia a veracidade do resultado, tive muitas dificul-
dades para compreender o processo de demonstração. De uma maneira 
geral, tentava “provar” com alguns números e “dava certo” o resultado, 
achava que isto era uma demonstração.

Por um tempo permaneci com essa ideia, até a primeira avaliação 
da disciplina ser realizada, na qual tive uma nota muito baixa. Comecei 
a observar a maneira como os professores faziam as demonstrações e 
fui compreendendo que eu estava equivocada. Mas como deveria ser 
feita essa tal demonstração?

Achava estranho ter que usar tanto a escrita na língua materna 
nas aulas de matemática e tão poucas “continhas”. Recordei-me agora 
de que um professor falou certa vez: - Quanto mais matemática, menos 
contas. Uma demonstração que podemos observar isso é a seguinte.
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“Se, em um triângulo ABC, tem-se dois ângulos congruentes, en-
tão o triângulo é isósceles.”

Prova: Seja ABC um triângulo em que B = Ĉ. Vamos mostrar 
que AB=AC. Novamente comparemos o triângulo ABC com ele pró-
prio, fazendo corresponder os vértices, isto é: A ↔ A, B ↔C e C ↔B. 
Como B= Ĉ e Ĉ=B por hipótese, e BC=CB, segue-se (pelo teorema do 
2º caso de congruência de triângulos) que esta correspondência define 
uma congruência. Como consequência AB=BC.

Também ouvi que demonstrações eram exercícios com resulta-
dos e que deveríamos provar que o resultado era verdadeiro, usando 
definições e resultados já provados anteriormente. Batista e Nagafuchi 
(2010) em seu trabalho acerca do papel das demonstrações em cursos de 
Bacharelado em Matemática perceberam 

[...] que alguns professores consideram a demonstração um 
objeto central e necessário para o matemático profissional, 
inclusive reduzindo todo o seu trabalho ao fato de “demonstrar 
teorema”. A verdade também é um valor bastante citado, pois 
os resultados matemáticos sem demonstração são conjecturas 
que podem ou não ser verdadeiras. A prova garante sua verdade 
absoluta (BATISTA; NAGAFUCHI, 2010, p.1100). 

Fui juntando tudo isso e concluí que demonstrar é provar que algo 
é verdadeiro para toda e qualquer situação. Por exemplo, numa situação 
numérica percebi que ao usar números quaisquer para generalizar não 
estava demonstrando, mas quando utilizava uma letra que representava 
todos os números reais e o resultado dava certo com aquela letra, então 
dava certo com qualquer número.

Em uma demonstração, “É a estrutura lógica que é importante 
dominar, [...] é ter clareza do que é hipótese e o que é tese, de onde eu 
estou saindo onde eu quero chegar, o que eu posso usar[...] (BATISTA; 
NAGAFUCHI, 2010, p.1110.)

Dessa maneira tive uma compreensão da ideia de demonstrar. É 
claro que este é um assunto muito amplo e não podemos restringir so-
mente ao que escrevi, mas esta é a minha experiência. Não digo que sei 
demonstrar todos os resultados, mas a ideia ficou mais clara para mim.

Bach • MINHA PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO
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CAPÍTULO 12

REFLEXÕES, DEMOSTRAÇÕES E DEDUÇÕES1

Jhonatan Rafael Röpke

Questiona-se muito sobre a desistência dos acadêmicos de Mate-
mática na Unioeste. No meu caso, também passei por muitas dificulda-
des no primeiro ano, por falta de conhecimento matemático e disciplina 
no estudo, encarando o ensino universitário da mesma forma quando 
era aluno do Ensino Médio.

Uma das dificuldades mais importantes que senti era a meca-
nização na resolução de exercícios. Eu estava acostumado a resolver 
exercícios sempre utilizando apenas uma fórmula, sem ter que refletir 
e analisar o exercício ou problema antes. Este costume me atrapalhou 
logo nas primeiras provas de Geometria Euclidiana e Fundamentos da 
Matemática, pois ambas necessitavam de uma reflexão para resolver os 
exercícios e eu não conseguia fazer apenas utilizando fórmulas.

Isto me atrapalhava não só com estas disciplinas, mas com todas as 
outras, pois nas demonstrações, nos problemas, nas deduções matemáticas, 
deve-se dar sentido às letras e aos símbolos para deduzir o que se precisa.

Um dos fatores que ajudavam a me sentir perdido ao fazer exer-
cício, é que não existe um só caminho para resolver um problema, ao 
contrário, há vários caminhos, porém, a maioria deles leva a conclusões 
erradas ou inconvenientes. Este pensamento se aplicava muito às de-
monstrações em Geometria Euclidiana. 

Devo relatar que aprendi a como pensar e analisar ao resolver um 
problema ou uma demonstração, porém, este processo foi muito com-

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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plicado e cansativo, gerando uma pergunta: como podemos dar aulas de 
matemática para que os alunos não mecanizem e comecem a fazer uma 
reflexão e análise dos problemas?

Na metade do ano de 2011, ingressei no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no qual podemos planejar 
e ministrar aulas em períodos diferentes dos estágios e discutir sobre a 
importância do papel do professor dos alunos e da escola.

Muitas coisas são feitas neste programa, mas o que me chamou aten-
ção e que me exigiu bastante foi dar aulas de monitoria sem que eu tives-
se vivenciado nenhuma experiência como docente, pois quando iniciei no 
programa eu estava no segundo ano do Curso de Matemática da Unioeste.

Após um ano dando aulas pelo PIBID, percebi que os alunos ma-
nifestavam a mesma dificuldade que eu tinha nesse nível de ensino, ao re-
solverem problemas e as atividades que eu aplicava. Então pensei e decidi 
testar um método para criar o hábito de resolver problemas com os alunos.

No primeiro semestre de 2012, atuei pelo PIBID no Colégio Es-
tadual Marilis Faria Pirotelli, em Cascavel-PR, com alunos de segundo 
ano do Ensino Médio. Como são aulas de monitoria, poucos alunos 
regularmente comparecem às aulas. No meu caso foram três alunos que 
participavam com maior frequência.

Eu estava ensinando, no início do ano, sequências, progressão 
aritmética e progressão geometria e notei que os três alunos tiravam 
boas notas nas provas que a professora da turma aplicava e que sabiam 
de forma decorada as fórmulas de todo este conteúdo. Porém, neste pe-
ríodo, ainda não havia refletido sobre o aprendizado deles, achando que 
estavam aprendendo pelo fato de apenas decorarem fórmulas.

Quando acabou o conteúdo de PA e PG e começou o conteúdo 
de trigonometria, decidi fazer uma abordagem um pouco diferenciada, 
partindo de problemas de aplicação do conteúdo sem ter ensinado so-
bre razões trigonométricas ou funções trigonométricas. Meu objetivo 
era testá-los e junto tentar construir todo o conteúdo de razões trigono-
métricas.

Como esperado, eles não conseguiam resolver problemas envol-
vendo trigonometria sem terem visto nada do conteúdo, porém, pude 
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notar que eles não liam o problema com calma, nem refletiam sobre o 
que já haviam aprendido, apenas tentavam utilizar fórmulas soltas sem 
interpretar o problema, o que me fez lembrar muito a minha vivência 
no primeiro ano do curso universitário.

Uma ideia que surgiu para mudar o hábito deles foi utilizar uma 
parte do tempo da aula para a resolução de problemas. Para isso, eu des-
tinei 30 minutos de cada aula, sendo que a aula tem duração de 2 horas.

Nas primeiras vezes, passei problemas que envolviam apenas ra-
ciocínio lógico, entendidos como problemas que utilizem ideia simples, 
sem necessitar de nenhum conteúdo ou fórmula matemática e também 
tornando a resolução de problemas um ato desafiador para eles.

Na primeira vez passei dois problemas: um de vestibular e outro 
da prova da OBMEP. O de vestibular era o seguinte: “Uma colônia de 
bactérias dobra o seu volume a cada dia. Em certo dia, coloquei uma 
colônia em um frasco de vidro e depois de 20 dias o frasco estava cheio 
de bactérias. Com quantos dias a metade do frasco estava completa de 
bactérias?” (DECHECHI, p. 6)

Os três alunos não conseguiram chegar à resposta, que seriam 19 
dias, sendo que dois deles disseram 10 dias e um disse 15 dias. Tentei 
investigar o que haviam feito, perguntando qual o raciocínio que eles 
utilizaram e a explicação que mais aparecia, era que a metade do frasco 
estaria cheio na metade do tempo. 

Realmente a explicação fazia sentido, porém não compreende-
ram que o enunciado havia dado uma taxa de crescimento das bacté-
rias. Apenas com este problema eu não pude concluir nada, porém, 
destaco que eles deram a resposta em poucos segundos.

O segundo problema (IMPA/OBMEP, 2013, p.16), perguntava: 
Quantas são as formas possíveis para que quatro retas passem por todos 
os pontos da seguinte figura?

Figura 1: Pontos
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Neste problema, os alunos demoraram mais tempo, pois haviam 
errado o primeiro problema e queriam acertar este. Percebi que demo-
raram bastante para interpretar, porém, estavam mais preocupados em 
entender o problema antes de apresentar qualquer resposta.

Desta vez, eles encontraram uma resposta parcial, porém, não per-
ceberam que se podia fazer de várias maneiras, o que lhes deixou um pou-
co desanimados, já que pensaram ter acertado o problema por completo. 
Ao investigarem melhor, perceberam existir muitas formas de resolução.

Em outra aula, continuei com a ideia de resolução de problemas, 
porém, notei uma diferença: eles estavam motivados a resolver o pro-
blema, como se fosse um desafio para eles, ou uma competição, pois os 
dois problemas da aula anterior eram fáceis, precisavam de um tempo 
para interpretar. 

Na segunda aula, apresentei o seguinte problema:

“Joãozinho fez uma viagem à praia, e lá choveu 7 vezes. Sabendo que:
- Quando chove à tarde não chove pela manhã;
- Não choveu à noite;
- Choveu 4 vezes à tarde;
- Choveu 3 vezes à tarde;
- Dois dias não choveram;
Quantos dias Joãozinho ficou na praia?”

Apenas um dos alunos resolveu. Os outros não sabiam como co-
meçar e mostraram-se irritados com a dificuldade do exercício. Para re-
solver esta atividade não usual em sala de aula, talvez por não manifes-
tar explicitamente um conteúdo matemático escolar, exigiu atenção e 
organização do pensamento por ser uma situação nova para os alunos.

 O aluno que resolveu montou a seguinte tabela:

Manhã Não 
Choveu Choveu Não 

choveu Choveu Não 
Choveu Choveu Não 

Choveu
Não

Choveu
Não 

Choveu

Tarde Choveu Não 
choveu Choveu Não 

Choveu Choveu Não 
Choveu Choveu Não 

Choveu
Não 

Choveu
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A explicação da tabela apresentada pelo aluno, no quadro negro 
gerou certo desânimo na sala de aula, pois parece que os outros senti-
ram-se incapazes de organizar os dados para resolver esta atividade.

Pedi para escreverem sobre a insatisfação com a resolução e um 
dos alunos escreveu: “Este problema é muito difícil, não sei por onde 
começar”.

Este sentimento era semelhante ao que havia passado no início 
do meu período universitário, não conseguindo pensar numa forma de 
demonstrar um teorema ou como resolver um problema ou exercício 
de Cálculo. 

Minha intenção agora é continuar desafiando os alunos à pronti-
dão para resolver um problema. Sei que não é fácil aprender a resolver 
um problema, por exemplo, eu mesmo, no terceiro ano do curso de ma-
temática ainda tenho dificuldades em resolver problemas de matemáti-
ca. No entanto, se eles não tiverem uma oportunidade de lidar algumas 
vezes com isso, poucas vezes se motivarão para resolver uma atividade 
qualquer, seja exercício, seja um problema.

Ao aplicar estas práticas, percebi que os alunos começaram a 
se interessar pelos problemas com conteúdos de matemática que não 
aprendiam em aulas que fazem parte de seu currículo usual. Este fato 
me motivou a continuar com esta prática por ser um indício de que as 
aulas ficam sendo interessantes.
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CAPÍTULO 13

O PORQUÊ DA FRAÇÃO1

Geovane Albertini

Decidi cursar Matemática poucos dias antes de encerrar as inscri-
ções para o vestibular, pois estava convicto em tentar o vestibular para 
Engenharia Civil, mas tive dúvidas se era realmente o que queria. Em 
conversa com meus pais veio à ideia de tentar Matemática e no ano se-
guinte Engenharia Civil, quando estaria mais preparado e já com certa 
noção de como funciona uma universidade.

Ao entrar na universidade eu me encontrei com alguns desafios e com 
dificuldades em certos conteúdos que tenho desde os tempos de Ensino Mé-
dio, esse não foi dos melhores, apesar de me considerar um aluno aplicado. 

No início tive a experiência de conhecer pessoas e fazer novas 
amizades. Quando as aulas e as atividades começaram, as dificuldades 
em relação aos conteúdos começaram a aparecer. Como resolver um 
exercício que envolve uma fração?

Esta pergunta e muitas outras me passavam pela cabeça, quando 
eu me deparava com uma fração. No meu Ensino Médio ou mesmo no 
Ensino Fundamental, quando aparecia uma soma entre frações eu sim-
plesmente tirava o MMC (mínimo múltiplo comum) entre as frações, 
sem ao menos saber o porquê disto. Nunca me perguntei o porquê utili-
zar este método. Também não lembro que me foi explicado.

Quando o professor solicitava que eu respondesse, por exemplo, 
qual das frações
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   era maior, eu, com a ajuda da calculadora, dividia os termos da fração, obtinha o 

quociente na forma decimal e verificava qual era maior. Desta forma nem precisava trabalhar 

com frações, era uma maneira de contornar a situação. Passei os anos na escola deixando de 

lado os exercícios que envolviam frações, nem tentava fazer, pois eram trabalhosos no meu 

ponto de vista e não conseguia resolvê-los. 

Na disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática, que é uma das disciplinas do 

primeiro ano do curso de Matemática, um dos primeiros conteúdos trabalhados foi justamente 

fração. Pensei:  - E agora, como vou lidar com isso? Será que a professora vai começar desde 

o início? Já na metade da aula comecei a ver que fração não era tão difícil... Porque será? 

                                                           
17 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos. 

 era maior, eu, com a ajuda da calculadora, 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
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dividia os termos da fração, obtinha o quociente na forma decimal e 
verificava qual era maior. Desta forma nem precisava trabalhar com fra-
ções, era uma maneira de contornar a situação. Passei os anos na esco-
la deixando de lado os exercícios que envolviam frações, nem tentava 
fazer, pois eram trabalhosos no meu ponto de vista e não conseguia 
resolvê-los.

Na disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática, que é uma 
das disciplinas do primeiro ano do curso de Matemática, um dos pri-
meiros conteúdos trabalhados foi justamente fração. Pensei:  - E agora, 
como vou lidar com isso? Será que a professora vai começar desde o início? Já na 
metade da aula comecei a ver que fração não era tão difícil... Porque será?

A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi 
que podemos encontrar frações equivalentes fazendo multiplicações, 

por exemplo,

A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 
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que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
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frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

por 4 que 

resultou

A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

, obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denomina-

dores iguais, era fácil comparar partes de um mesmo todo.

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessi-
dade de encontrar frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo 
para encontrar o menor múltiplo comum, que, por exemplo com os 
denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo.
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

 

resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4.

Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositi-

vo mostrado acima, normalmente a frase que os professores usam em 

seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima’. Tomando 

como exemplo 

A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

, esperava-se que ao menos se falasse em encon-

trar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações 

A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

 que neste caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denomi-

nador 4, o resultado dessa divisão é multiplicado pelo numerador 1 e o 

resultando obtido é 3. Esse mesmo processo deve ser feito com a segun-
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A professora começou a falar de frações equivalentes. Aprendi que podemos encontrar 

frações equivalentes fazendo multiplicações, por exemplo,             
 
 . Parecia que era a 

primeira vez que ouvia que, para se obter uma fração equivalente, temos que multiplicar o 

numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero. Para simplificá-

las devemos dividir seus termos por um mesmo número, diferente de zero, obtendo-se desta 

forma uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, posso simplificar    dividindo 

numerador e denominador por 2, obtendo     . Certamente não era a primeira vez que ouvia 

sobre esses conceitos, mas foi a primeira vez que me fizeram sentido. 

Parece estranho, mas entendi que o MMC, serve para igualar os denominadores. Foi 

assim que consegui responder, que               
 
  , sem o auxílio da calculadora e usando 

as operações válidas para frações. Multipliquei    por 5 que resultou       e multipliquei      por 4 

que resultou     , obtendo frações equivalentes às primeiras. Com denominadores iguais, era 

fácil comparar partes de um mesmo todo. 

Quando se fala em adição de frações aparece sempre a necessidade de encontrar 

frações equivalentes. Primeiro usa-se um dispositivo para encontrar o menor múltiplo comum, 

que, por exemplo com os denominadores 4 e 3, achamos o MMC, como exposto abaixo. 

 
   
  
  

 
 
 
 
   resulta em 12, o menor múltiplo comum entre 3 e 4. 

  Depois de encontrar o Menor Múltiplo Comum pelo dispositivo mostrado acima, 

normalmente a frase que os professores usam em seguida é: ‘divide pelo de baixo e multiplica 

pelo de cima’. Tomando como exemplo    
 
  , esperava-se que ao menos se falasse em 

encontrar o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores das frações    , e     , que neste 

caso é 12. Depois esse valor é dividido pelo denominador 4, o resultado dessa divisão é 

multiplicado pelo numerador 1 e o resultando obtido é 3   . Esse mesmo processo deve ser 

feito com a segunda fração, neste caso   , obtendo a fração 4/12. Como as duas frações agora 

têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12. 

 
 

, obtendo a fração 4/12. Como as duas frações 

agora têm os denominadores iguais é possível somá-las obtendo 7/12.

Acredito que a falta de referências aos elementos que compõem a 
fração dificultaram ainda mais minha compreensão sobre frações. 

Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a 
regra, pois basta multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os de-
nominadores também entre si. Mas como é sugerido simplificar o resul-
tado obtido, sempre que possível, minha vida já se complicava bastante.

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que 

tinha que dividir o numerador da primeira fração com o da segunda e 

tirar o MMC do denominador. Para realizar a divisão de, por exem-

plo,

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

, primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim 
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encontrava a fração 

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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, simplificava e obtinha

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

. Se o cálculo tivesse 

sido feito da forma correta encontraria

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

 e depois de simplificada a fra-

ção seria

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

. Como meus resultados estavam sempre errados, ainda no 

Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era 

apenas para multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim 

que aconteceu, continuei errando, pois não sabia qual produto seria o 

numerador e qual seria o denominador. O professor não me explicou o 

porquê desta regra.

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava con-

vencer meus colegas de que meu modo estava certo, já que na resolução 

de determinado exercício o meu resultado era diferente do deles. Foi o 

professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou como a 

regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, 

“conserva-se a primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e 

depois se simplificava o resultado obtido, sempre que possível. 

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra 

“conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda” ou por-

que a regra do meu professor “multiplicar em cruz” também funciona. 

Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

 

 Acredito, que a falta de referências aos elementos que compõem a fração dificultaram 

ainda mais minha compreensão sobre frações.  

 Para multiplicar duas frações não tive muita dificuldade com a regra, pois basta 

multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores também entre si. Mas 

como é sugerido simplificar o resultado obtido, sempre que possível, minha vida já se 

complicava bastante. 

A divisão de frações foi outro problema para mim. Pensava que tinha que dividir o 

numerador da primeira fração com o da segunda e tirar o MMC do denominador. Para realizar 

a divisão de, por exemplo,     por    , primeiramente eu dividia o 4 por 2 resultando em 2 e 

encontrava o Mínimo Múltiplo Comum entre 6 e 5, que é 30. Assim encontrava a fração  
  , 

simplificava e obtinha  
  . Se o cálculo tivesse sido feito da forma correta encontraria     , e 

depois de simplificada a fração seria   . Como meus resultados estavam sempre errados, ainda 

no Colégio perguntei a um professor como se fazia e ele me falou que era apenas para 

multiplicar em ‘’x’’ que daria certo. Mas não foi bem assim que aconteceu, continuei errando, 

pois não sabia qual produto seria o numerador e qual seria o denominador. O professor não 

me explicou o porquê desta regra. 

Durante uma aula da disciplina de Biologia, eu acho, tentava convencer meus colegas 

de que meu modo estava certo, já que na resolução de determinado exercício o meu resultado 

era diferente do deles. Foi o professor de Biologia que me entregou um livro e me mostrou 

como a regra funcionava. No livro estava escrito que para dividir duas frações, “conserva-se a 

primeira e multiplicava-se pelo inverso da segunda” e depois se simplificava o resultado 

obtido, sempre que possível.  

Mas foi só na universidade que compreendi o porquê da regra “conservar a primeira e 

multiplicar pelo inverso da segunda” ou porque a regra do meu professor “multiplicar em 

cruz” também funciona. Então posso dizer que faz pouco tempo que entendi que 
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 Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, entre eles o que é 

destacado por Bigode “Outro problema grave relacionado ao ensino de frações é a prescrição 

de regras e macetes para realizar operações” (LOPES, 2008, p. 4) 

Existem vários problemas relacionados ao ensino de frações, en-

tre eles o que é destacado por Bigode “Outro problema grave relaciona-

do ao ensino de frações é a prescrição de regras e macetes para realizar 

operações” (LOPES, 2008, p. 4).

Depois de muito tempo de estudo consegui também transformar 

números decimais como 0,75 em frações, entendendo as frações equi-
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valentes: 
 

Depois de muito tempo de estudo consegui também transformar números decimais 

como 0,75 em frações, entendendo as frações equivalentes:               
    resulta em      , que 

após ser simplificada, obtém-se    . 

Hoje acredito que aprendi a operar com frações. Mas, às vezes, quando ainda surge 

uma dúvida acabo partindo para a prática do desenho. Por exemplo, comparando as frações     

e    temos: 

                                           

 

Pelo desenho podemos ver que    
 
 . 

Durante minha escolarização, por ter medo de errar eu não arriscava qualquer resposta, 

não tinha vontade de aprender frações, pensava que poderia contornar o conteúdo para 

sempre. Quando veio a necessidade de aprender fração pensei que já fosse tarde, pois já 

estava na universidade. Foi com meus colegas na universidade que senti segurança em tentar 

aprender o conteúdo novamente. Com o tempo, com a ajuda dos professores e dos colegas e 

depois de uma grande quantidade de exercícios envolvendo esse conteúdo, eu pude ver que 

não era tão difícil, como considerava. Ao me familiarizar e entender o conteúdo eu obtive 

respostas às minhas dúvidas. 

Mas sei que para ensinar, que será minha tarefa futura, ainda preciso entender os 

aspectos relacionados às concepções filosóficas, históricas e didáticas sobre frações e, 

especialmente, as diversas representações de um número racional. 
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.

Durante minha escolarização, por ter medo de errar eu não arris-
cava qualquer resposta, não tinha vontade de aprender frações, pensava 
que poderia contornar o conteúdo para sempre. Quando veio a necessi-
dade de aprender fração pensei que já fosse tarde, pois já estava na uni-
versidade. Foi com meus colegas na universidade que senti segurança 
em tentar aprender o conteúdo novamente. Com o tempo, com a ajuda 
dos professores e dos colegas e depois de uma grande quantidade de 
exercícios envolvendo esse conteúdo, eu pude ver que não era tão difícil, 
como considerava. Ao me familiarizar e entender o conteúdo eu obtive 
respostas às minhas dúvidas.

Mas sei que para ensinar, que será minha tarefa futura, ainda pre-
ciso entender os aspectos relacionados às concepções filosóficas, histó-
ricas e didáticas sobre frações e, especialmente, as diversas representa-
ções de um número racional.
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CAPÍTULO 14

NAS NUVENS1

Miriam de Lima Hellmann

Muitas coisas acontecem em nossas vidas. De algumas lembra-
mos por muito tempo, outras depois de cinco minutos já esquecemos.  
É por volta da quinta ou sexta série que estudamos o conteúdo de fra-
ções. O que estudei sobre esse conteúdo, quando cursei essas séries, foi 
daquelas coisas que lembrei por pouco tempo, daquelas que no próximo 
conteúdo já não me recordei mais. Lembro-me que fazia os exercícios 
que o professor pedia e me saia até bem, mas foi algo que não ficou 
gravado para mim. Talvez porque em alguns momentos estava com a 
“cabeça nas nuvens” ou não prestasse a atenção que deveria.  Foi as-
sim até o Ensino Médio, quando apareciam frações nos exercícios não 
fazia, pois não lembrava como proceder para resolver. Mesmo assim 
sempre fui considerada uma boa aluna em matemática, obtinha notas 
altas, até ajudava os colegas da turma. Mas isso não me impediu de 
me surpreender com minhas notas minguadas em algumas disciplinas 
na universidade, pois já não conseguia relacionar tão bem os conceitos 
como fazia na época da escola.

Sai do colégio e fui cursar Licenciatura em Matemática. Logo no 
primeiro ano levei muitas “bombas”, especialmente nas primeiras pro-
vas, pois sempre errava as questões envolvendo frações, principalmente 
em disciplinas como Geometria Analítica, Complementos de Matemá-
tica e Desenho Geométrico. Percebi que gostando ou não de frações 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada 
para a formação de recursos humanos.
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necessitava aprender como resolvê-las e decorei os métodos para reali-
zar as operações de adição, multiplicação e divisão com números fra-
cionários, mas mesmo assim não entendia o processo de resolução. No 
entanto, fui aprovada em tais disciplinas.

No terceiro ano do curso de Matemática cursei a disciplina Meto-
dologia e Prática de Ensino - Estágio Supervisionado I e começaríamos 
lecionando para o PROMAT2 e para a regência na escola.  Um dos 
conteúdos que teríamos que ensinar tanto na escola, como no PRO-
MAT era Frações. As professoras insistiram que deveríamos começar 
pelas frações equivalentes. Foi só nesse momento que consegui compre-
ender os métodos que tentaram me ensinar, usando o Mínimo Múltiplo 
Comum (MMC). Antes era só mais uma regra.

O conteúdo a ser trabalhado na turma em que fizemos o estágio 
na escola era Conjunto dos Números Racionais e suas representações 
nas formas fracionária e decimal. O estudo das frações juntamente com 
os números com vírgula estabelecem vários significados e representa-
ções dos números racionais. Era uma turma de sexta série. Quando ini-
ciamos as explicações os alunos estavam bastante distraídos, mas logo 
ficaram em silêncio e começaram a prestar atenção à aula.  

Iniciamos com soma e subtração de frações. Questionamos os 
alunos se lembravam como se fazia soma de frações, pois tinham estu-
dado esse conteúdo no ano anterior. Colocamos no quadro exemplos de 
frações com denominadores iguais. Um dos alunos falou que “manti-
nha o debaixo e somava os de cima”. Explicamos o que isso significava 
e colocamos exemplos de frações com denominadores diferentes. Os 
alunos já não lembraram como resolver. Nesse momento pensei que 
eles eram como eu, quando cursei a sexta série, que lembrei esse conte-
údo por pouco tempo. 

Falamos que precisávamos substituir por frações equivalentes 
com denominadores iguais e perguntamos como eles fariam isso. Al-
guns disseram que era necessário achar o Menor Múltiplo Comum 
(MMC) entre os denominadores, mas não sabiam explicar como fazer 

2 PROMAT é um Projeto de Ensino institucional do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Matemática que visa atender alunos da rede pública estadual de ensino.

Hellmann • NAS NUVENS



113

MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE AULAS DE MATEMÁTICA

isso. Como o exemplo era de denominadores 3 e 5, foi feito a tabuada 
do 3 e do 5 ao lado, comentado que todos eram múltiplos de 3 ou de 5 
e foi mostrado que o MMC seria o menor número que aparecesse nas 
duas tabelas ao mesmo tempo, nesse caso o 15, o menor múltiplo co-
mum. Mostramos que ao transformar os denominadores que eram 5 
e 3 em 15, tínhamos feito uma multiplicação, por 3 e por 5 respectiva-
mente, então para que as frações continuassem equivalentes, o nume-
rador também teria que ser multiplicado pelo mesmo número. Assim 
teríamos frações com denominadores iguais e as operações de adição 
e subtração poderiam ser feitas. Trabalhamos também o processo de 
decomposição simultânea para encontrar o MMC, como ilustrado a 
seguir, pois era essa a forma como tinham calculado o MMC no ano 
anterior:

O produto dos fatores primos que obtemos nessa decomposição 
é o MMC desses números. Portanto, MMC(3,5) = 3 X 5 = 15. Na hora 
os alunos pareceram ter entendido.

 Quando começamos a tratar sobre multiplicação de frações, os 
alunos mostraram-se mais participativos em relação às outras aulas. 
Questionamos sobre como deveriam proceder na multiplicação das fra-
ções. Alguns alunos disseram que se deveria tirar o MMC. Isso mostra 
como os alunos ficam presos ao que acabaram de ver. Como para tra-
balhar com soma e subtração os denominadores não podiam ser dife-
rentes, alguns também estenderam essa ideia para a operação de mul-
tiplicação. Explicamos que a maneira correta consistia em multiplicar 
numerador com numerador e denominador com denominador.

Ao explicar sobre divisão de frações, questionamos os alunos se 
sabiam qual procedimento deveríamos realizar, mas nenhum deles res-
pondeu corretamente como deveria ser feito. Eram repostas do tipo, 
“divida numerador com numerador e denominador com denomina-
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dor”, “divida numerador de uma com denominador de outra”, entre 
outras respostas. Então explicamos que era preciso que o denominador 
da divisão tomasse o valor 1 e para que isso ocorresse era necessário 
multiplicar o denominador da divisão pela sua fração inversa, mas para 
não alterar a divisão teríamos que multiplicar o numerador da divisão 
também pela mesma fração. Assim explicamos porque é válida a regra 
“mantêm a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda”. Os 
livros didáticos tratam primeiro o inverso dos números racionais para 
depois trabalharem com divisão de frações.

 No PROMAT são atendidos alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio da rede pública de Cascavel e região. Quando começamos a tra-
balhar com eles percebi que tinham as mesmas dificuldades que os alu-
nos da sexta série para trabalhar com frações.

Isso também é presente nas conversas dos professores da univer-
sidade, principalmente dos que lecionam nos primeiros anos nos cursos 
de exatas, que dizem que grande parte dos alunos não sabe trabalhar 
com frações. Acredito, quer dizer, sei que isso é verdade, pois além de 
ter vivido isso, também pelas minhas experiências do estágio obrigató-
rio no Ensino Médio, percebi que a maioria dos alunos têm as mesmas 
dificuldades que tive. 

Talvez esta dificuldade que os alunos têm para entender o proces-

so deva-se, muitas vezes, pela maneira como as frações são trabalhadas 

em sala pela maioria dos professores, tratando somente por meio das 

regras, sem explicar porque as tais regras são válidas. Quem um dia 

não ouviu que para somar frações de denominadores diferentes deve-se 

encontrar o MMC dos denominadores e depois “dividir esse número 

pelo de baixo e multiplicar pelo de cima”, nem ao menos “dividir esse 

número pelo denominador e o resultado multiplica-se pelo numerador” 

é falado. Para, por exemplo, somar
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  deve-se encontrar o MMC entre 4 e 3, 

que é o 12. O próximo passo é dividir o MMC achado, que neste caso é 12, pelo denominador 

de cada fração e multiplicar o resultado da divisão pelo numerador respectivo. 

 deve-se encontrar o MMC 

entre 4 e 3, que é o 12. O próximo passo é dividir o MMC achado, que 

neste caso é 12, pelo denominador de cada fração e multiplicar o resul-

tado da divisão pelo numerador respectivo.
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Portanto fica assim:

 

Portanto fica assim: 
   
   

 
   . E para a divisão de frações somente é dito “conserva a 

primeira e multiplica pelo inverso da segunda”, sem sequer fazer alguma ilustração que 

mostre porque a regra é válida. Se pelo menos fosse dito “a fração do numerador deve ser 

multiplicada pelo fração inversa do denominador”, parte dos problemas certamente não 

aconteceriam. 

 Isso tudo torna frações um conteúdo muito desestimulante. Percebi que trabalhar o 

método de frações equivalentes deixa bem mais compreensível todo o restante do conteúdo, 

inclusive o processo de decomposição simultânea para encontrar o MMC, que não podemos 

negar, facilita o trabalho quando os cálculos envolvem números grandes, mas precisa ser 

compreendido.  

Por outro lado, talvez a dificuldade que temos para entender e trabalhar com frações 

também se deva ao fato de que, de maneira geral, não as utilizamos no nosso dia a dia. Para as 

unidades de medidas, por exemplo, utilizamos basicamente o sistema decimal. 

Marchesi (2001, p. 89), ressalta que: 

Em um país que o sistema decimal é usado para quase todas as unidades de medida, 
com raras exceções, os alunos e alunas estão inseridos em um meio social onde a 
representação amplamente predominante é a de números com vírgulas, e não através 
de números fracionários, a bagagem de conhecimento extra-escolar que trazem 
consigo, com que têm contato no seu cotidiano, não pode ser desconsiderada. 

Um livro que trabalha bem os conteúdos de frações e que recomendo, pois esclareceu 

muitas das dúvidas que tinha sobre frações é “Frações sem mistério”, de Luiza Faraco Ramos. 

Apesar de ser um livro paradidático destinado aos alunos do Ensino Fundamental II, trabalha 

conceitos de frações equivalentes e opera com as frações. Por toda essa minha “experiência”, 

ao trabalhar com frações usarei sempre das frações equivalentes. Levarei isso para minha vida 

de professora. 
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. E para a divisão de frações so-

mente é dito “conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segun-

da”, sem sequer fazer alguma ilustração que mostre porque a regra é 

válida. Se pelo menos fosse dito “a fração do numerador deve ser multi-

plicada pelo fração inversa do denominador”, parte dos problemas cer-

tamente não aconteceriam.
 Isso tudo torna frações um conteúdo muito desestimulante. Per-

cebi que trabalhar o método de frações equivalentes deixa bem mais 
compreensível todo o restante do conteúdo, inclusive o processo de de-
composição simultânea para encontrar o MMC, que não podemos ne-
gar, facilita o trabalho quando os cálculos envolvem números grandes, 
mas precisa ser compreendido. 

Por outro lado, talvez a dificuldade que temos para entender e 
trabalhar com frações também se deva ao fato de que, de maneira geral, 
não as utilizamos no nosso dia a dia. Para as unidades de medidas, por 
exemplo, utilizamos basicamente o sistema decimal.

Marchesi (2001, p. 89), ressalta que:

Em um país que o sistema decimal é usado para quase todas as 
unidades de medida, com raras exceções, os alunos e alunas estão 
inseridos em um meio social onde a representação amplamente 
predominante é a de números com vírgulas, e não através de 
números fracionários, a bagagem de conhecimento extra-escolar 
que trazem consigo, com que têm contato no seu cotidiano, não 
pode ser desconsiderada.

Um livro que trabalha bem os conteúdos de frações e que reco-
mendo, pois esclareceu muitas das dúvidas que tinha sobre frações é 
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“Frações sem mistério”, de Luiza Faraco Ramos. Apesar de ser um 
livro paradidático destinado aos alunos do Ensino Fundamental II, tra-
balha conceitos de frações equivalentes e opera com as frações. Por toda 
essa minha “experiência”, ao trabalhar com frações usarei sempre das 
frações equivalentes. Levarei isso para minha vida de professora.
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