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Prefácio
Maria do Carmo de Sousa
Ao receber o convite para apresentar este livro, fiquei muito feliz, especialmente por se tratar de uma obra escrita de forma compartilhada entre
licenciandos, professores da escola e da universidade sobre um tema que nos
é tão caro: a Didática da matemática, considerando-se alguns princípios que
se apresentam na teoria histórico-cultural.
Assim, enquanto leitora e formadora de professores, fiquei muito
curiosa para conhecer uma obra que problematiza a Didática da matemática,
considerando-se a organização da disciplina e a produção dos licenciandos, prevista em uma das ações da disciplina, intitulada: investigação da
prática de sala de aula.
Gostaria de enfatizar que a leitura de cada um dos capítulos foi me
chamando a atenção para pelo menos dois aspectos: o modo de escrita
daqueles que têm a oportunidade de investigar o ensino de matemática,
enquanto se constituem professores e pesquisadores, e o papel da disciplina Didática da matemática na formação inicial de professores.
Entendo que as escritas que se materializaram no formato de capítulos podem ser consideradas reflexivas, porque explicitam como se deu o
processo investigativo para cada um dos sujeitos envolvidos, quando imersos
no contexto das salas de aula da Educação Básica. Tais escritas só puderam
ser objetivadas quando a docente que ministrou a disciplina de Didática da
matemática, no curso de licenciatura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), convidou licenciandos, professores da Educação
Básica e da universidade a conhecerem o que vem a ser o conceito de
atividade de pesquisa.
É por esse motivo que, ao ler essas escritas, tenho que concordar
com diversos autores, dentre eles, MIZUKAMI ET AL. (2002, P. 167-168), quando
afirmam que as escritas reflexivas se mostram importantes na promoção de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, na medida em
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que o ato de escrever pressupõe a realização de “[...] uma reflexão distanciada sobre o exercício profissional. Organiza-se o pensamento de forma
lógica e retomam-se, pela memória, os acontecimentos ocorridos”.
Escrever possibilita enxergar os fatos mais globalmente, com mais isenção, pensar mais sistematicamente sobre uma reflexão que já fizemos em
um determinado momento. A escrita reflexiva permite compreender o
discurso pedagógico que conduz às práticas escolares de licenciandos e
de professores da Educação Básica e da universidade.
No caso específico deste livro, as escritas nos remetem às reflexões que
envolvem a organização da própria disciplina, bem como, às inquietações que
os futuros professores explicitam sobre: o ensino de matemática para alunos
com deficiência visual; o uso da História da matemática em aulas da Educação Básica; o ensino dos números romanos na Educação Básica; o ensino de
Números complexos e suas relações com as metodologias e as novas abordagens de ensino deste conteúdo que, a cada dia, parece ficar mais distante
da realidade dos alunos que cursam o Ensino Médio. Há ainda reflexões feitas
por pesquisadores relacionadas ao uso de materiais manipuláveis no Ensino
Médio profissionalizante, em aulas de trigonometria, ocorridas na UTFPR.
Nesse sentido, as escritas reflexivas elaboradas pelos autores me inspiraram a revisitar os estudos de DAVYDOV (1982) e de FERNÁNDEZ (2007) sobre o
conceito de Didática. Tais estudos permitem afirmar que, para se repensar o
ensino de matemática que ocorre tanto nos cursos de licenciatura quanto na
Educação Básica, seria interessante que licenciandos, professores das escolas
de Educação Básica e das universidades, pudessem entrar em consonância com os conhecimentos técnico-científico deste século, de forma a mudar
o tipo de pensar que está projetado tanto nas escolas, quanto nas universidades, especialmente nos cursos de licenciatura. Dessa forma, concordo
com DAVYDOV (1982) que afirma poder o pensamento teórico, dialético, ser
considerado uma possibilidade de mudança, uma vez que:
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É na relação dialética entre a atividade e a comunicação que se
estabelece o vínculo professor-estudante, estudante-estudante, estudante-conhecimento, estudante-vivência, estudante-prática concreta. Nesta rede de vínculos se vai estruturando
a personalidade. Vai tendo lugar na instituição educativa uma
parte importante do crescimento dos seres humanos. 1
Tal pensamento, juntamente com os novos princípios didáticos: educação que desenvolva, da atividade e do caráter objetal devem levar em conta que:
Parte-se, então, que a didática é uma teoria prática, se aceita o
caráter e natureza dos problemas que enfrenta, uma vez que sua
principal realização teórica é o desenvolvimento dos princípios
acerca da contextualização e intercomunicação entre as teorias
e deste modo poder evitar um dogmatismo metodológico. 2
Nesse sentido, do ponto de vista da teoria histórico-cultural:
Temos de considerar, portanto, duas inter-relações fundamentais na didática: primeiro, o humano, constituído pelo professor,
seus estudantes, o grupo em interação constante e fecunda;
segundo, o cultural, formado pelos objetivos, conteúdos, método-formas de organização, avaliação. Será sempre grave distorção da perspectiva didática o atribuir importância ou ênfase
exagerados ao conteúdo ou ao método, como se fossem únicos
ou decisivos da situação; serão valiosos só enquanto contribuírem com ao desenrolar e formar a personalidade dos estudantes
[...]. Ressaltemos que a didática abarca também os princípios
gerais, os critérios e as normas práticas que regulam toda a
atuação docente, enquadrando-a em um conjunto racional
de amplo sentido e direção. 3

1 FERNÁNDEZ, 2007, P. 12.
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2 IBID., P. 3.

3

IBID., P. 5-6.

[...] a didática não é sinônimo de metodologia. A metodologia
estuda uma concepção do processo, o método em si e as relações que se estabelecem para alcançar a aprendizagem e, como
tal, é só uma parte da didática. Contudo, o estudo do método,
dissociado da configuração didática [...], é uma investigação
abstrata e pouco profunda. Daí emanam críticas que se lhe
fazem, justificadamente, pois fragmenta a complicada realidade
vital que caracteriza o ensino moderno, esta deve funcionar de
forma harmoniosa e integrada, como um todo. 4

Ao assumirmos que, tanto os novos princípios didáticos, quanto o
pensamento teórico dialético devem fazer parte da Didática e, consequentemente, nortear a organização do ensino de matemática, quer seja nas escolas
da Educação Básica, quer seja na Educação Superior, mais precisamente, nos
cursos de licenciatura de matemática, estamos defendendo que:
O estudante deve aprender a contextualizar histórica e socialmente sua atividade profissional, perguntando-se pelo significado social dos conteúdos que transmite e dos métodos e
formas que usa dentro do conjunto das relações sociais vigentes. Isto significa situar os fenômenos do ponto de vista de seu
desenvolvimento histórico-classista. 5
Neste contexto, os professores das escolas de Educação Básica, das
universidades e os licenciandos e, consequentemente, os alunos da Educação Básica passam a ter contato com outro tipo de organização de ensino
de matemática, muito diferente daquele que promove o treinamento,
a memorização e a fragmentação dos conceitos matemáticos, em seu
último estágio de rigor.
Quero dizer com isso que, as escritas reflexivas dos respectivos
autores deste livro mostram que, no caso brasileiro, a partir dos

4

FERNÁNDEZ, 2007, P. 18.

5 IBID., P. 4.
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pressupostos da Didática, apresentados nos parágrafos anteriores, é
possível contextualizar histórica e socialmente nossas atividades profissionais, ao mesmo tempo em que podemos dimensionar o papel que o
processo investigativo pode assumir nos cursos de licenciatura de matemática, considerando-se que, muitas vezes, somos surpreendidos pela
seguinte questão: afinal de contas, o que pode um Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), no contexto da licenciatura de matemática?
Possíveis respostas a esta questão, tão complexa, podemos encontrar em cada um dos capítulos, à medida que, ao lê-los, entramos em
contato com as inquietações que se tornaram perguntas de pesquisa e
que conduziram o processo investigativo de cada um dos autores.
Uma dessas respostas está relacionada à unidade dialética, teoria
e prática; ou seja, quando cada um dos autores consegue materializar
suas inquietações em perguntas de pesquisa, pode-se afirmar com certa
tranquilidade que o processo investigativo está ocorrendo para todos os
envolvidos, processo esse que tem seu ponto de partida e de chegada nas
práticas de sala de aula. Essas práticas, quando analisadas, teoricamente,
conduzem o coletivo para a atividade de pesquisa.
Não é ocioso, portanto, que, no tocante à atividade de pesquisa, concordarmos com os estudos de MOURA ET AL. (2003), quando afirmam que o conceito
de atividade pode ser compreendido como movimento de abstrair o resultado de ações, antes mesmo de realizá-las, provocadas por necessidades
reais, advindas da interação do homem com o meio pela condição de nele
viver. Nesse sentido, a atividade será considerada atividade de pesquisa
quando for capaz de definir os elementos constitutivos que permeiam
o pensar sobre as elaborações decorrentes da análise das atividades
orientadoras de ensino, feita tanto pelos professores e pesquisadores,
quanto pelos licenciandos ou, ainda, quando permitir a análise dos inesperados (CARAÇA, 1998), caso estes surjam durante o processo de formar-se
profissional da educação pelo conhecimento científico.
Assim, enquanto formadora de professores, gostaria de enfatizar
que cada um dos capítulos que li, deste livro, me fizeram compreender, um
pouco mais, princípios que podem compor a organização do ensino:
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1.
2.
3.
4.

Princípio do ensino que desenvolve;
Princípio do caráter ativo da aprendizagem;
Princípio do caráter consciente;
Princípio da unidade entre o plano material
(ou materializado) e o verbal;
5. Princípio da ação mediada pelo conceito. 6

Bem como, os processos investigativos que se apresentam na atividade
de pesquisa, decorrentes das práticas de sala de aula que se fundamentam nos pressupostos da atividade orientadora de ensino (MOURA, 2010).
Tais princípios podem se apresentar tanto nas disciplinas ministradas na
Educação Básica, quanto nas disciplinas ministradas no Ensino superior,
especialmente nos cursos de licenciatura. É por esse motivo que aproveito a oportunidade para agradecer o convite feito pelas organizadoras
para escrever este prefácio.
Ao mesmo tempo, enquanto leitora, quero desejar a todos uma
excelente leitura, de forma que possam se sentir tocados pelas experiências vividas, decorrentes de processos investigativos, pessoais e coletivos,
os quais foram descritos e analisados por aqueles que aceitam, todos os
dias, contribuir com elementos teóricos e metodológicos que fundamentam a Educação matemática em nosso país.

6

SFORNI, 2015, P. 382.
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Apresentação
A organização do ensino na disciplina
didática da matemática
Maria Lucia Panossian
No primeiro semestre de 2016, assumi a disciplina Didática da matemática
2, disciplina optativa do curso de licenciatura em matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba. Pretendia
atingir o objetivo de estudar e discutir fundamentos teóricos da didática
da matemática como campo de práticas e pesquisas que possibilitem aos
licenciandos compreender os objetivos da Educação matemática; as implicações das concepções sobre ensino da matemática, que interferem no
planejamento e ações da prática do professor.
Esse objetivo foi definido a partir da ementa da disciplina:
Natureza e objetivos gerais da Educação matemática; diferentes
concepções didáticas e suas implicações no ensino da matemática; linguagem e pensamento matemático no ensino; interdisciplinaridade no ensino de matemática; abordagem de conteúdos
matemáticos na Educação Básica.
O primeiro pensamento na organização dos planos de aula para esta
disciplina foi: como dar conta deste conteúdo e atingir este objetivo no
movimento das quatro aulas semanais durante o semestre?
Recorri então aos pressupostos da teoria da atividade (LEONTIEV, 1983)
e da Atividade Orientadora de Ensino (MOURA ET AL., 2010) para organizar o
ensino da disciplina.
Para LEONTIEV (1983), a atividade é a unidade de análise do desenvolvimento do psiquismo humano e depende do lugar que o sujeito ocupa
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na sociedade, das condições estabelecidas dentro do sistema de relações
da sociedade e de como se formam as condições individuais. A principal
característica da atividade é a sua relação objetal. A atividade se dirige a um
objeto, e este objeto é o motivo real da atividade.
No caso específico dos estudantes da licenciatura, assumiu-se como
objeto de sua atividade o estudo sobre o ensinar. Eles querem aprender a ensinar, não somente para conseguir o diploma de graduados, o que
caracterizaria um motivo apenas compreensível, como diz LEONTIEV (1983),
ou seja, um motivo que não se vincula ao objeto da atividade, mas porque
estavam movidos pelo objeto ensino, sendo este para eles o motivo eficaz
de sua atividade.
Considerando que estes licenciandos estavam dirigidos ao objeto
ensino, gerou-se neles a necessidade de se formar professor, de modo que
foi necessário organizar o ensino da disciplina no sentido de potencializar
as ações dos estudantes que lhe possibilitassem se aproximar de seu objeto
aprender sobre o ensino, mantendo-os em atividade.
Dentro da estrutura da atividade, LEONTIEV (1983) define ações e operações como elementos da atividade. As ações são subordinadas a objetivos
conscientes, e as operações são definidas conforme as condições. Podemos
entender que a atividade didática se manifesta em ações de aprendizagem.
Para determinar as ações de aprendizagem a serem propostas ao grupo
de licenciandos, foi necessário definir objetivos conforme as circunstâncias e condições presentes. Cada ação de aprendizagem dentro da disciplina teve então um aspecto intencional (direcionado a um objetivo) e um
aspecto operacional (definido pelas condições para sua concretização).
Conforme LEONTIEV (1983, P. 87), “As formas de realização da ação eu as denomino operações” e “[...] digamos que o objetivo de certa ação permanece
sendo o mesmo, no entanto as condições ante as quais se apresenta a ação,
variam; então variará precisamente, só o aspecto operacional da ação”.
Destacam-se três ações principais dentro da disciplina:
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1.

a primeira referia-se à leitura de textos previamente definidos.
Visava levar os estudantes a se apropriar de conhecimentos que
circulam entre os pesquisadores da área de educação matemática referentes ao formar-se professor. Entre os textos
lidos estavam textos sobre: educação matemática (D’AMBROSIO, 1993; FIORENTINI, 1995; FIORENTINI; LORENZATO, 2006); matemática escolar e matemática científica (MOREIRA; DAVID, 2003);
desenvolvimento do pensamento teórico em matemática
(CEDRO; MORAES; ROSA, 2010); elaboração curricular (BITTENCOURT, 2004; PIRES, 2008) e, inclusive, sobre a formação de
professores para os anos iniciais (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013);

2.

além da leitura e discussão de textos durante as aulas, discuti
ram-se também práticas de conteúdos matemáticos. Foram
definidos quatro temas, cada qual discutido em duas aulas,
conforme a necessidade do grupo de licenciandos. O primeiro
tema, o único definido previamente, foi o ensino de álgebra. Os
demais temas escolhidos pelos estudantes foram o ensino
de probabilidade, de trigonometria e de geometria analítica.
Nesses encontros, discutiram-se as práticas escolares e as
dificuldades de ensino de cada um destes conteúdos, sendo
que eventualmente os alunos liam textos durante as aulas para
discussão, aulas em que se pôde aprofundar especificidades
do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, sendo este seu objetivo;

3.

os resultados da terceira ação dentro da disciplina deram
origem a este livro. Essa ação, chamada Investigação da prática
de sala de aula, visava fazer os estudantes identificar uma
questão que lhes fosse instigante sobre as práticas de sala de
aula. Solicitou-se então que individualmente identificassem
um problema pontual relacionado ao ensino de matemática,
elaborassem uma questão, definissem objetivo e algumas ações

metodológicas (estudos teóricos, documentais, questionários,
acompanhamentos de sala de aula, entrevistas entre outros)
para trabalhar, apresentando os resultados na forma de artigo/
ensaio ao final do semestre.
Considerando que os estudantes podem cursar a disciplina optativa
a partir do sexto semestre, contava-se com o fato de que a maioria já teria
alguma experiência com o ensino, decorrente das práticas de estágio, do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da prática
de aulas particulares, entre outras. E, de fato, definir uma questão da prática
da sala de aula surgiu destas e de outras práticas. Para conduzir e orientar
este trabalho, alocaram-se nove aulas:

1.

três para acompanhamento (nas quais os estudantes relatavam
em que ponto do trabalho estavam);

2.

três aulas em que foram divididos para apresentar um texto
que seria usado como referência bibliográfica de seu trabalho;

3.

e as três últimas aulas do semestre, em que os estudantes
entregaram o artigo impresso e este foi lido e discutido pelos
demais estudantes da turma.

Considerando a qualidade dos trabalhos apresentados ao final do
semestre, propôs-se aos estudantes a organização deste livro com os
textos finais. Para aprimorar ainda mais o texto escrito, cada estudante foi
encaminhado a um professor do Departamento Acadêmico de Matemática,
que viria a orientá-lo durante o segundo semestre de 2016. Dos nove trabalhos apresentados pelos estudantes, quatro serão apresentados por meio
desta produção.
O primeiro texto, intitulado Alunos com deficiência visual nas aulas
de matemática: possibilidades para o uso do registro escrito, apresenta a
inquietação da licencianda Camilla Ehrat Dias em relação ao ensino de cegos.
Preocupada com a operacionalização e comunicação entre professor da
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sala de aula regular e aluno deficiente visual inserido nesta sala de aula, a
aluna estuda os elementos relacionados aos registros escritos utilizados
pelos deficientes visuais e a necessidade de o professor conhecê-los para
organizar o ensino. O principal objetivo é identificar como ocorre a representação de símbolos matemáticos para deficientes visuais, de forma mais
específica por meio do sistema Braille e do funcionamento de softwares
específicos que instrumentalizem o professor na organização do ensino
de matemática.
Cumpre dizer que a necessidade desta aluna em estudar este tema
surge de suas inserções na escola a partir do estágio curricular obrigatório.
A aluna atuou como estagiária em uma escola da rede estadual que atendia
vários deficientes visuais em sala de aula regular, e contava ainda com uma
sala de recursos multifuncionais que atendia estes alunos em contraturno.
Nesta inserção na escola conheceu Quelen Silveira Coden, professora da
sala de recursos e convidada a ser coautora deste primeiro texto. O contato
com o trabalho da professora Quelen e os aprendizados referentes ao
ensino de cegos nas práticas de estágio motivaram a licencianda a desenvolver não só o texto da disciplina Didática da matemática mas também o
aprofundamento do tema em seu trabalho de conclusão de curso, em fase
de finalização (primeiro semestre de 2017), sob minha orientação.
No segundo texto, Emily Regina Bedin também busca um tema a partir
de suas inquietações, no caso relacionadas à utilização da História da matemática como estratégia didática para o ensino de matemática e assim
procura entender como a história da matemática vem sendo apresentada
em livros didáticos. É importante dizer que este tema também se transformou em objeto do trabalho de conclusão de curso da aluna. Assim, com o
apoio da professora Luciana Schreiner de Oliveira, escreve o capítulo Que
história é essa? Uma verificação das abordagens de história da matemática em livros didáticos para o ensino médio.
O ensino de números romanos foi o foco da aluna Loreane Katler Martens.
Em seu texto, intitulado Números romanos: por que ensiná-los?, a estudante mostra sua inquietação derivada de uma prática de estágio na Educação de Jovens e Adultos. Em determinada aula, a professora regente da
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turma solicitou aos estudantes que escrevessem o número 48 em sistema
de numeração romano, e eles escreveram IIL. A professora os corrigiu usando
a simbologia correta XLVIII. Mesmo assim os alunos se inquietaram e explicaram que estavam subtraindo 2 de 50, e isso fazia sentido. A professora
explicou que não existia aquela forma de representação, o que instigou
a estudante de licenciatura a aprofundar seus estudos sobre o sistema de
numeração romano e seu ensino. A estudante buscou referências bibliográficas e, dada a dificuldade de encontrá-las, realizou três entrevistas com
professores que lhe explicitassem como entendiam o ensino do sistema
de numeração romano. O seu texto foi acompanhado pela professora
Luciane Ferreira Mocrosky para a produção deste livro durante o segundo
semestre de 2016.
O artigo de Maicon Henrique de Oliveira, acompanhado pelo professor doutor Marco Aurélio Kalinke, compõe o quarto texto deste livro e é
intitulado Números complexos: uma revisão bibliográfica das metodologias
de ensino e novas abordagens. O texto propõe como perguntas desencadeadoras: Por que os alunos apresentam desinteresse ou uma falta
de compreensão pelos Números Complexos? Esses dois aspectos estão
relacionados? Busca considerações sobre a importância do ensino deste
conteúdo na grade curricular e a necessidade de ser ensinado de forma
significativa, retomando aspectos históricos e incorporando também novas
tecnologias.
Ainda entre os temas investigados pelos demais estudantes estavam:

1.

o ensino de logaritmos,
o ensino de matemática para alunos surdos;

2.

o ensino de trigonometria em cursos profissionalizantes;

3.

o ensino de função na educação
de jovens e adultos a partir de jogos;

4.

o ensino de frações.
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Entretanto, estes não foram posteriormente desenvolvidos e acompanhados para a publicação neste livro.
Fechando o livro, o quinto texto apresenta uma produção coletiva dos professores do Departamento de matemática e membros do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de professores (GEForProf).
Este capítulo apresenta a experiência de ensino com alunos do ensino
médio profissionalizante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) – Câmpus Curitiba, para o ensino de trigonometria, recorrendo ao
uso de material manipulativo.
Estes cinco textos não pretendem apresentar práticas de sala de aula
que sirvam de receitas a ser usadas por outros professores. Não acreditamos em receitas, cada professor é único, cada momento em sala de aula
é único, e assim não pode ser repetido. No entanto, formar-se professor
exige a busca contínua de possibilidades e condições para a organização do
ensino considerando a especificidade do conteúdo a ser ensinado, as características dos estudantes, as condições do ambiente escolar, os materiais que
podem ser usados entre outros aspectos que envolvem o planejamento e o
trabalho em sala de aula.
Os alunos da disciplina Didática da matemática 2, tendo como objeto
aprender sobre o ensino, mostraram-se motivados e participativos, o que
também se revela em seus depoimentos:
“Durante as discussões, pudemos interagir com nossos colegas de maneira diferente, que as outras disciplinas do curso
não nos permitem”

“O ponto alto da disciplina foi a interação, muitas vezes faltou
tempo para tanta discussão”

“Através da disciplina de didática da matemática II, foi possível
observar alguns aspectos não vistos durante a graduação”
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Para finalizar, é importante ressaltar que a qualidade do trabalho
desenvolvido no decorrer da disciplina Didática da matemática 2 deve-se
em parte à organização do ensino e às ações de planejamento. Contudo,
outras condições foram cruciais para seu bom desenvolvimento.
Citem-se, por exemplo:

1.

o fato de ser turma de disciplina optativa, que em geral agrega
estudantes com o perfil de interesse definido;

2.

quantidade pequena de estudantes:
10 matriculados, apenas um desistente;

3.

4 horas de aula semanais, que possibilitaram um ritmo de estudo
contínuo e aprofundado;

4.

leituras e participação constante dos estudantes.

Dadas estas condições objetivas, e tomando como base metodológica
os pressupostos da teoria da atividade, é que se espera contribuir apresentando os resultados do trabalho dos estudantes de um semestre letivo na
formação inicial de professores de matemática, a partir da disciplina Didática da matemática 2.
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DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Introdução
Portanto, a cegueira não é apenas um defeito, uma deficiência,
uma fraqueza, mas também, em certo sentido, uma fonte de
revelação de aptidões, uma vantagem, uma força. 1

O presente capítulo decorreu de uma proposta de trabalho avaliativo desenvolvido para a disciplina optativa de Didática da matemática 2 do curso de
licenciatura em matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). A proposta era cada estudante escrever, ao longo do 1º semestre
de 2016, um artigo a respeito de tema de seu interesse e de alguma forma
relacionado à disciplina.
Na época, havendo iniciado minha pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre o ensino de álgebra para cegos, tudo o que dizia
respeito a este assunto me interessava grandemente. Assim, optei por me
aprofundar sobre o tema e produzir o texto final da disciplina, até então
intitulado O Braille nas aulas de matemática.
Ao final do semestre, a professora da disciplina, Maria Lucia, nos
convidou a, junto com outros professores do Departamento Acadêmico
de Matemática da UTFPR, aprimorar nossos artigos e publicá-los em um livro
da disciplina. Assim, convidei a professora Quelen Silveira Coden, professora
da sala de recursos multifuncionais do Colégio Estadual Dom Pedro II, que me
ajudou muito nas pesquisas do TCC, a participar da escrita. Como trabalha
há algum tempo com alunos cegos, a professora poderia enriquecer nosso
trabalho. Tanto o fez que, ao final, optamos por modificar o título deste capítulo, pois havíamos contemplado muito mais do que apenas o Braille.
A inclusão, em salas de aula de ensino regular, de estudantes com
deficiência é incentivada com a criação de leis como o Plano Nacional da
Educação (PNE), correspondente ao decênio 2011-2020 (BRASIL, 2011B) e
1 VYGOTSKI, 1997, P. 99, TRADUÇÃO DOS AUTORES.
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aprovado como Lei Ordinária nº 13.005 (BRASIL, 2014), e a Declaração de
Salamanca (UNESCO,1994). Mas surge a dúvida para grande parte dos professores: como ensinarei minha disciplina a fim de contemplar os estudantes
com necessidades educacionais especiais? Especificamente: como organizar o ensino para estudantes com deficiência visual?
A questão se torna ainda mais premente em professores da disciplina
de matemática, cujo ensino, em grande parte do conteúdo, é feito de modo
abstrato (sem o recurso de materiais concretos ou analogias ao dia a dia
dos estudantes) ou por meio de representações simbólicas essencialmente
registradas na lousa ou em folhas de caderno. Como proceder, então, quando
nos deparamos com um estudante deficiente visual na sala de aula regular?
Que recursos utilizar? É necessário conhecer o Braille? Como efetivar a comunicação e o ensino de matemática que se apresenta visualmente forte?
O sistema Braille existe para auxiliar na comunicação escrita, mas
e quanto aos símbolos matemáticos? O sistema Braille consiste apenas
na representação do alfabeto ou há na sua composição também símbolos
matemáticos? E, ainda, haverá, acaso, outros meios de ensinar as fórmulas
e símbolos matemáticos para alunos com deficiência visual?
Essas questões geralmente passam despercebidas pelos professores
de matemática. Raramente são exploradas nos cursos de licenciatura. Até
se deparar com um aluno com deficiência visual em sua sala de aula, a maioria dos profissionais não conhecem as respostas.
Assim, o estudo realizado e apresentado neste capítulo tem a intenção
de trazer elementos a respeito da linguagem escrita que as pessoas com
deficiência visual (PcDVs) utilizam e de que forma o professor pode auxiliá-los na tentativa de diminuir as dificuldades neste processo. Dessa forma,
o principal objetivo deste capítulo é identificar como ocorre a representação
de símbolos matemáticos para deficientes visuais, de forma mais específica,
por meio do sistema Braille e do funcionamento de softwares específicos que
instrumentalizem o professor na organização do ensino de matemática.
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O sistema Braille: história e legislação
Ao longo da história, tentou-se criar diferentes métodos em vários países,
na tentativa de que as pessoas cegas pudessem ler e escrever.
Segundo LEMOS E CERQUEIRA (2014), uma das tentativas foi a do fundador da primeira escola para cegos no mundo, localizada em Paris, o Instituto
Real dos Jovens Cegos. Em 1784, Valentin Haüy utilizou a representação
dos caracteres comumente utilizados, com linhas em alto-relevo e tamanho aumentado, em papéis pressionados com letras confeccionadas em
chumbo, método que, porém, possibilitava apenas a leitura, não existindo
um meio de escrita destas letras para os alunos cegos.
Outra tentativa foi a do oficial do exército francês Charles Barbier, que
desenvolveu um meio de comunicação entre os oficiais, denominado sonografia ou código militar, que possibilitava a comunicação noturna durante
a guerra, o código, composto de 12 sinais, consistia em linhas e pontos
salientes que representavam sílabas do francês. Sem atingir o êxito esperado, Barbier resolveu apresentar seu código aos alunos do Instituto Real
dos Jovens Cegos, que não se interessou pelo invento, já que possuía grande
quantidade de livros escritos pelo método de Haüy (LEMOS, CERQUEIRA, 2014).
Louis Braille nasceu com visão normal. Ficou cego após um acidente,
que atingiu um de seus olhos, quando o menino tinha três anos de idade.
O acidente ocorreu na oficina de seu pai, que era seleiro e fabricante de
arreios. Sem os devidos cuidados, a infecção atingiu o outro olho, deixando-o cego. Braille estudou na escola de Haüy, e teve acesso ao código de
Barbier, adaptando-o para o que hoje conhecemos como o código Braille,
que consiste em 6 pontos em alto-relevo dispostos em 3 linhas e 2 colunas,
escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo, resultando em 63
combinações (ou 64, pois muitos consideram a cela Braille em branco), que
representam letras e símbolos da matemática, português, música, química etc,
com base na FIGURA 2 a seguir:
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ALFABETO BRAILLE
Disposição universal dos 63 sinais simples
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FIGURA 1. ALFABETO BRAILLE | 2

2 FONTE: SILUK, 2012.
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A partir da criação de Braille, muitas outras surgiram, porém sem a
mesma eficiência e aceitação das pessoas cegas. Apesar de alguma resistência em países da Europa e nos Estados Unidos, o Sistema Braille se impôs
como o mais eficiente e de maior aplicabilidade em diversas áreas, tornando-se a melhor maneira de comunicação das pessoas cegas com o mundo.
No Brasil, é com a lei nº 4.169 (BRASIL, 1962) que se oficializa o uso
obrigatório do Sistema Braille em todo o território nacional, para uso na
escrita e leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille.
Muito se tem feito visando ao cumprimento dessa lei, a exemplo da
Comissão Brasileira do Braille (CBB), instituída pela portaria GM/MEC, n°
319 (BRASIL, 1999), alterada pela portaria GM/MEC, n° 1.200 (BRASIL, 2008),
que visa ao desenvolvimento de uma política de diretrizes e normas para o
uso, ensino, produção e difusão do Sistema Braille em todas as modalidades
de aplicação, compreendendo especialmente a língua portuguesa, a matemática e outras ciências, a música e a informática, considerando a permanente evolução técnico-científica que passa a exigir sistemática avaliação,
alteração e modificação dos códigos e simbologia Braille, adotados nos
Países de língua portuguesa e espanhola.
No Brasil, as crianças cegas devem ser alfabetizadas na língua portuguesa e no sistema Braille, e utilizar a escrita Braille ao menos até o 3º
ano do Ensino Fundamental. A partir do 4º ano já é possível a utilização do
computador com leitor de tela, porém, para as crianças menores ainda não
acostumadas com as tecnologias e sem audição adaptada aos leitores de
tela, o trabalho com o computador também acaba sendo ineficaz.

Recursos utilizados por PcDVs e seu uso no ensino
Hoje em dia, para a escrita do sistema Braille, a maioria utiliza uma prancheta
com uma reglete (FIGURA 2), uma espécie de régua com as celas em Braille
vazadas, onde prendemos o papel, e uma punção, que se assemelha a uma
agulha grossa, que serve para marcar os pontos na folha. Nesse método a
escrita deve ser da esquerda para a direita, de modo espelhado, tendo-se
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que virar a folha para realizar a leitura. Muitas PcDVs relatam possuírem
calos nos dedos por conta dos tempos de escola devido aos longos períodos
de utilização da punção. Apesar de ser pouco ágil, esta forma é ainda a mais
utilizada, pois o alto custo da máquina Perkins inviabiliza sua aquisição.

FIGURA 2. REGLETE E PUNÇÃO | 3

A máquina Perkins se assemelha a uma máquina de escrever, possuindo
seis botões enumerados de 1 a 6 e um botão de espaço no centro, e permite
que se faça a escrita da esquerda para a direita como é de costume aos videntes, e ainda que se faça a leitura e correções necessárias sem a necessidade
de retirar a folha da máquina, facilitando o processo de escrita, como na
FIGURA 3 a seguir.

3 FONTE: CIVIAM, [2021?]a.
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FIGURA 3. MÁQUINA PERKINS | 4

Mas, sem dúvida, o computador é atualmente o mais utilizado, cedido
pelo Governo Federal para as escolas que possuem estudantes deficientes
visuais matriculados e que solicitam o equipamento, que, com um software
leitor de tela e o DOSVOX instalados, dá total autonomia ao estudante. Isso,
mais o livro digital no padrão Daisy (MecDaisy), disponibilizado pela editora
responsável e distribuído pela Secretaria de Educação do Estado quando
solicitado, dá ao estudante a possibilidade de ouvir e navegar pelas páginas
dos livros, podendo estudar de maneira mais rápida e prática.
O DOSVOX (FIGURA 4) é um sistema para computadores, desenvolvido
pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, c2000). Esse sistema se comunica com o usuário através de síntese de voz e contém:

4 FONTE: CIVIAM, [2021?]b.
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FIGURA 4. INTERFACE DO DOSVOX | 5

1.

sistema operacional com os elementos de interface
com o usuário; sistema de síntese de fala;

2.

editor, leitor e impressor/formatador de textos;

3.

impressor/formatador para Braille;
diversos programas de uso geral para o cego,
como Jogos de caráter didático e lúdico;

4.

ampliador de telas para pessoas com visão reduzida;

5.

programas para ajuda à educação de crianças
com deficiência visual;

6.

programas sonoros para acesso à Internet,
como Correio Eletrônico, acesso a Homepages,
Telnet e File Transfer Protocol (FTP);

5 FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, c2000.
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7.

leitor simplificado de telas para Windows.
O DOSVOX possibilita ao PcDVs maior autonomia
nos estudos e trabalho com o computador.

Este capítulo não pretende esgotar as possibilidades para o trabalho
com o registro escrito com estudantes PcDVs, mas, obviamente, o conhecimento do professor influencia as possibilidades de organização do ensino em
sala de aula, de vários conteúdos e de forma específica de matemática.
O professor, ao fazer uso apenas da oralidade para ensinar
matemática para alunos cegos, ou utilizar recursos adaptados apenas para a demonstração dos conteúdos, pode contribuir para o surgimento de lacunas na aprendizagem dessas
pessoas, uma vez que detalhes importantes para a apropriação
desses conteúdos não são considerados. Em ambas as situações,
o aluno cego é um espectador, não participando ativamente
no processo de construção dos conceitos abordados. 6
No caso particular da rede estadual de ensino do Paraná, os estudantes DVs e os professores da sala de aula regular contam ainda com o apoio
da sala de recursos multifuncionais. Em algumas escolas são constituídas
estas salas que oferecem apoio aos professores da sala regular e atendem os
estudantes no contraturno. Para esclarecer sobre o funcionamento destas
salas e os recursos utilizados, realizamos a entrevista com Quelen Silveira
Coden, professora da sala multifuncional da Escola Dom Pedro II, a seguir.

6 VIGINHESKI ET AL., 2014, P. 914.
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1.

Qual sua formação?
Sou graduada em Educação Especial — habilitação em deficiência mental, pela Universidade Federal de Santa Maria.
Especialista em Psicologia do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná e Mestranda em Educação pela Universidade
Federal do Paraná.

2.

O que é a Sala de Recursos Multifuncional?
É o serviço, de acordo com a Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, de Atendimento
Educacional Especializado (AEE), que tem como finalidade
fundamentar e assegurar a inclusão escolar. Serviço normatizado no âmbito nacional conforme o Decreto nº 7.611, em seu
artigo 4º “[...] estimulará o acesso ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar
ao ensino regular [...]” (BRASIL, 2011A). Em âmbito estadual, a
Instrução nº 06/2016, PARANÁ (2016): “Estabelece critérios para
o Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos
Multifuncionais no Ensino Fundamental - anos finais e Ensino
Médio – Deficiência Visual”.

3.

Qual é sua função dentro da Sala
de Recursos Multifuncionais?
Sou professora da Sala de Recursos, minha função é atender
o aluno com deficiência visual, seus professores e sua família.
Conforme a Instrução nº 06/2016 (PARANÁ, 2016), da Secretaria
Estadual de Educação do Paraná, são atribuições do professor
de Sala de Recursos, atender o aluno de forma individualizada ou em pequenos grupos, no contraturno, conforme cronograma estabelecido no Plano de Atendimento Educacional
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Especializado, levando em consideração suas necessidades
específicas e potencialidades.
É priorizado leitura e escrita em Braille, uso do computador com leitores de tela, atividades de vida diária, orientação e mobilidade e metodologia do soroban; acompanhar as
ações do ensino regular, orientando os professores quanto
às metodologias e auxiliando para a adaptação e construção de materiais; orientar a família quanto às tecnologias
assistivas, atividades de vida diária, orientação e mobilidade,
enfim, todas as possibilidades de aumentar a autonomia e
independência do estudante.
Por iniciativa minha, estabeleço parcerias com instituições
de ensino e profissionais para melhorar a qualidade do atendimento na sala de recursos e garantir formação continuada para
os professores regentes, conforme as dificuldades encontradas
por eles. As iniciativas abaixo são exemplos dessa prática:

—

—
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curso de formação continuada para professores:
“matemática acessível para alunos cegos e com
baixa visão”, 80 horas aula, em parceria com o
Grupo de Estudos e Pesquisas das Relações Interdisciplinares da Expressão Gráfica, da Universidade Federal do Paraná. Foram disponibilizadas
25 vagas. Apesar de amplamente divulgado para
professores regentes de matemática na rede estadual, esses não foram maioria. Participaram do
curso também professores de sala de recursos e
acadêmicos de diferentes instituições;
curso de multiplano1, ministrado pelo professor
Rubens Ferronato, uma vez por semana, para
todos os alunos matriculados na Sala de Recursos;
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—
—
—
4.

oficina de programação e construção de software
educativo, aulas teóricas e práticas acessíveis para
aluno com deficiência visual.
curso ofertado para alunos do 6º ano da Escola
Estadual Dom Pedro II, com participação de alunos videntes e cegos.
projeto “Construindo Saberes através do computador e Internet”, em parceria com a Universidade Federal do Paraná.

Que recursos podem ser utilizados para o ensino
de alunos com deficiência visual? Há materiais
específicos para o ensino de matemática?
Considero imprescindível que o aluno cego tenha acesso ao
livro didático em Braille (deve ser solicitado ao Centro de
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP)2. Toda sala de recursos para área visual recebe o
kit de materiais, que inclui impressora Braille, sendo possível
fazer algumas adaptações de desenhos e gráficos, fornecendo os
materiais extras solicitados pelos professores. Considero válido
utilizar soroban, material dourado, sólidos geométricos, multiplano e, principalmente, materiais construídos em colaboração
entre o professor regente e o professor da sala de recursos.
Nas pesquisas que tenho lido sobre matemática e deficiência
visual, é recorrente o uso de softwares para leitura e registro de dados, porém ainda com muitas limitações.

1

Multiplano “É constituído por um tabuleiro retangular operacional no qual são encaixados pinos, fixados elásticos,
hastes de corpo circular para sólidos geométricos, hastes para cálculo em funções ou trigonometria, base de
operação, barras para gráficos de estatística, disco circular que apresenta em sua periferia uma sequência de
orifícios circulares, onde podem ser combinadas duas ou mais peças pertinentes a uma determinada operação
matemática que se pretenda aprender e compreender por meio da visão e ou do tato” (MULTIPLANO, 2019).
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5.

Há interesse dos professores em conhecer o
sistema Braille ou Softwares utilizados pelos
estudantes com deficiência visual? É obrigatório
que os professores conheçam estes sistemas de
comunicação para ensinar?
Não é obrigatório que os professores conheçam o sistema
Braille. É função do professor da sala de recursos transcrever
todos os materiais produzidos pelos alunos a tinta para que o
professor regente faça a leitura e correção. Depois de envolvidos no trabalho conjunto, alguns professores sentem-se
motivados e demonstram curiosidade em relação ao sistema
Braille e Softwares.

6.

Qual a frequência com que os professores recorrem
à sala multifuncional para organizar as aulas?
Apesar de eu tentar estabelecer um cronograma
de aten
dimento aos professores, não existe uma frequência padrão. Alguns conversam comigo somente quando
eu os procuro, e outros utilizam vários momentos de hora
atividade para discutir a prática, compartilhar ideias,
solicitar confecção de materiais e mostrar materiais construídos por eles.

2
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Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Segundo a Instrução nº
013/2011 (PARANÁ, 2011), tem como uma de suas finalidades produzir “[...] materiais adaptados para atender às necessidades educacionais das pessoas com deficiência visual e surdocegueira: livros em Braille, livro
digital acessível, dentre outros. Essa produção compreende: adaptação, digitação, revisão, impressão, encadernação e distribuição”.
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7.

Considerando que os professores conhecem
os recursos existentes, na sua opinião,
por que não os utilizam?
Nem todos conhecem os recursos existentes, mas, considerando apenas os que conhecem e não utilizam, penso que muito
se deve a insegurança. Cria-se um mito em relação à deficiência
e que é necessário um especialista na área para poder ensinar.

8.

Quais são as dificuldades que se encontram
para ensinar matemática para alunos com
deficiência visual?
Vou falar conforme as queixas dos professores de matemática
que eu acompanho o trabalho. Solicitam apoio nas seguintes
temáticas: quatro operações básicas, frações, potenciação,
seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, fórmula de Bháskara,
analisar e interpretar problemas, matemática financeira, gráficos e geometria.

9.

Cite alguns exemplos de limitações no uso
da linguagem matemática e que afetam a
comunicação entre professor e aluno.
Limitações quanto à exposição da aula e à comunicação ineficaz. O professor está acostumado a falar e escrever no quadro
ao mesmo tempo. A partir do momento em que escreve, os
alunos videntes passam a acompanhar o raciocínio pelo que
está sendo desenvolvido no quadro e pela oralidade. É normal
para o docente abreviar a fala, não usar tanta riqueza de
detalhes e usar expressões que para o aluno cego não fazem
sentido, como: agora pega este e passa para lá, este sobre
este é igual a este. Quanto à linguagem matemática, por ser
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bidimensional (números sobrescritos, subscritos, frações,
radiciação, potenciação, etc.) e possuir muitos símbolos e
letras gregas, o registro é limitado. Tanto em Braille quanto
no computador, o registro é linear. Para o Braille existe uma
normativa para escrita matemática. Ao registrar no computador, utilizam-se simbologias que indicam o que deve ser
lido. Existe limitação também em relação aos softwares leitores de tela, eles não reconhecem todos os símbolos e muitas
vezes distorcem os conceitos ou leem o código ASCII3.
A professora com experiência na sala de recursos multifuncionais nos indica as limitações do registro da linguagem
matemática para o ensino de deficientes visuais. No próximo
item serão destacados os símbolos matemáticos na escrita
Braille e algumas das limitações advindas do uso da linguagem
para alunos videntes que não contempla o modo de escrita dos
estudantes com deficiência visual.

3
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“O ASCII é uma sigla para American Standard Code for Information Interchange (Código Padrão Norte-americano
para Intercâmbio de Informações). Esse código foi proposto por Robert W. Bemer, visando padronizar os códigos
para caracteres alfa-numéricos (letras, sinais, números e acentos). Assim seria possível que computadores de
diferentes fabricantes conseguissem entender os códigos. O ASCII é um código numérico que representa os
caracteres, usando uma escala decimal de 0 a 127. Esses números decimais são então convertidos pelo computador para binários e ele processa o comando. Sendo assim, cada uma das letras que você digitar vai corresponder a
um desses códigos” (KARASINSKI, 2009).
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A escrita da matemática em Braille
e as limitações em seu ensino
Na versão editada em 1837, Louis Braille já havia proposto que esse sistema
fosse utilizado também para o ensino da matemática, apresentando alguns
símbolos fundamentais dos algarismos e alguns necessários para a aritmética e geometria.
Muito foi feito visando à unificação desta simbologia para a matemática e as ciências, mas, apesar de vários congressos, reuniões e discussões
ocorridos até hoje, em termos mundiais ainda não se chegou a um acordo
quanto a isso. Ao contrário, com a necessidade de adotar novos símbolos
por conta da evolução do século XX, as divergências entre os símbolos só se
fez aumentar.
No que se refere ao Brasil, o código Braille teve boa aceitação:
Especialistas no Sistema Braille do Brasil, especialmente ligados ao Instituto Benjamin Constant (IBC) e à, hoje, Fundação
Dorina Nowill para Cegos, a partir da década de 1970, passaram a se preocupar com as vantagens que adviriam da unificação dos códigos de matemática e das ciências, uma vez que a
tabela Taylor, adotada no Brasil desde a década de 1940, já não
vinha atendendo satisfatoriamente à transcrição em Braille,
sobretudo após a introdução dos símbolos da matemática
moderna, revelando-se insuficiente para as representações
matemáticas e científicas em nível superior. Desse modo, o
Brasil participou inicialmente dos estudos desenvolvidos pelo
Comitê de especialistas da Once e, posteriormente, acompanhou os estudos desenvolvidos, deles resultando o Código
de matemática Unificado. 7

7 LEMOS; CERQUEIRA, 2014.
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Criada em 1991, a Comissão para Estudo e Atualização do Sistema Braille em Uso no Brasil teve seus trabalhos concluídos em 1994.
Entre as principais resoluções, constava a de adotar no Brasil o Código
Matemático Unificado para Língua Castelhana, com as adaptações referentes à realidade brasileira.

O Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa
oferece excelentes opções para a representação de símbolos
do sistema comum, até agora sem representação adequada
no Sistema Braille, como os casos de índices e marcas. Alternativa digna de destaque é a aplicação dos parênteses auxiliares, recurso de representação em braille nos casos em que a
escrita linear dificulta o entendimento das expressões matemáticas. O CMU possui, ainda, símbolos disponíveis para novas
representações em braille. 8

Observamos nos QUADROS 1, 2, 3 e 4 a seguir algumas representações de
acordo com o Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa (CMU):
INDOARÁBICO

COMBINAÇÃO
DE PONTOS

SÍMBOLO
RESULTANTE

(1246) (156) (3456) (12)

π

(4) (1234)

≅ 3,14...

(2) (26) (2356) (3456) (14) (2) (1) (145)
(1246) (156) (3456) (125)
(1246) (156) (3456) (1) (245)

QUADRO 1. REPRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS EM BRAILLE | 9
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INDOARÁBICO

COMBINAÇÃO
DE PONTOS

(456) (123)
(3456) (1)

(3456) (12)
(456) (123)

(456) (123)
(3456) (14)

(3456) (145)
(456) (123)

SÍMBOLO
RESULTANTE

QUADRO 2. REPRESENTAÇÃO DE MATRIZES EM BRAILLE | 9

LETRA
LATINA

COMBINAÇÃO
DE PONTOS

sen

(234) (15) (134) (3)

cos

(14) (135) (234) (3)

tg

(2345) (1245) (3)

sec

(234) (15) (14) (3)

cossec

(14) (135) (234) (234) (15) (14) (3)

cotg

(14) (135) (2345) (1245) (3)

SÍMBOLO
RESULTANTE

QUADRO 3. REPRESENTAÇÃO PARA FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM BRAILLE | 9

8 BRASIL, 2006, P. 15.
9 FONTE: MARCELLY E PENTEADO, 2011.
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INDOARÁBICO

COMBINAÇÃO
DE PONTOS

-3

(36) (3456) (14)

-2

(36) (3456) (12)

-1

(36) (3456) (1)

-0,421

(36) (3456) (245) (2) (145) (12) (1)

0

(3456) (245)

0,5

(3456) (245) (2) (15)

1

(3456) (1)

2

(3456) (12)

2,8

(3456) (12) (2) (125)

3

(3456) (14)

SÍMBOLO
RESULTANTE

QUADRO 4. REPRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS EM BRAILLE | 10

10 FONTE: MARCELLY E PENTEADO, 2011.
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Vimos que os estudantes, após o terceiro ano do ensino fundamental, podem começar a usar os recursos tecnológicos para a escrita; quando
se tornam ágeis com os recursos tecnológicos, há o problema da falta de
leitura, pois se acostumam em somente ouvir os livros didáticos e outros
textos, e acabam esquecendo-se do português. Os erros gramaticais são
comuns entre PcDVs, e são erros graves, pois, como o computador facilita
muito seu dia a dia, acabam por deixar o sistema Braille de lado, principalmente sua escrita.
Portanto, é de extrema necessidade que se incentive também o uso do
sistema Braille em sala de aula mesmo após o 3º ano do Ensino Fundamental; e para tanto é necessário ao professor um mínimo conhecimento do
Sistema Braille quando possui um estudante cego em sua sala de aula, pois
na maioria das vezes pede-se para que um colega dite o que está escrito
no quadro para o estudante cego. Isso é válido tanto para garantir que as
regras gramaticais e ortográficas do português se mantenham, como para
organizar e sistematizar os registros usando a linguagem matemática.
Para o aluno que utiliza o computador como meio de registro, alguns
símbolos necessários para escrita matemática são encontrados no teclado e
não apresentam diferença. Para quem utiliza a máquina perkins ou reglete,
é necessária uma escrita adaptada, como no exemplo abaixo:
Uma expressão numérica em que seja necessário o uso de chaves:
no computador o símbolo pode ser facilmente encontrado no teclado, mas
para escrever em Braille manualmente é necessário utilizar duas celas para
fazer a combinação de pontos, sendo na primeira o ponto 5 e na segunda
. E, caso se queira escrever
os pontos 1, 2, 3 de forma a ser registrado
no computador e imprimir em Braille, é necessário digitar no teclado \ {
.
para que seja impresso
Muitos alunos, por conhecerem esta simbologia utilizada na digitação
para fazer a impressão Braille, acabam utilizando como forma de registro em
suas notas de aula e avaliações, o que dificulta ainda mais a compreensão
por parte dos professores regentes. O número 7 elevado a 2, por exemplo,
é registrado como 7 â 2 (â é indicador de expoente). Raiz de 4 com índice 2
é registrado como à2@4 (sendo à indicador de raiz).
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Além disso, as formas de ditado muitas vezes permitem mais de uma
interpretação. Por exemplo, está escrito no quadro 3x+1, e o estudante
vidente dita como três elevado a x mais um, porém a interpretação fica sendo
como 3x+1. Fica claro que os resultados do exercício proposto pelo professor e o que foi transcrito para o Braille serão diferentes. Por exemplo, se
for necessário substituir o valor do x por 2, usando a expressão escrita
na lousa o resultado será 27 (32+1 =27); entretanto o resultado por meio
da expressão do aluno cego será 10 (32 + 1 = 10). Quando o estudante diz
que encontrou o resultado 10, o que não está errado de acordo com o
exercício que ele copiou, se o professor diz que a resposta correta é 27, e
não procura entender como o aluno resolveu, este fica sem entender onde
errou, e muitas vezes se cala por vergonha ou porque o professor não
lhe dá a chance de se explicar.
No exemplo citado, se o professor tivesse um breve conhecimento da
estruturação do Código Braille, ou considerasse mesmo os empecilhos do
registro matemático linear, este problema poderia ser resolvido de forma
simples, bastando que, ao escrever no quadro a expressão, o professor
colocasse o expoente entre parênteses 3(x+1), evitando, assim, qualquer
mal-entendido no momento em que fosse ditado, ou ainda explicitasse para
toda turma as regras do registro escrito matemático.

Considerações finais
Este capítulo trouxe para discussão elementos relacionados ao movimento
histórico do Código Braille, desde os motivos que levaram a sua criação, sua
disseminação pelo mundo até sua chegada e utilização no Brasil. Também apresentou o DOSVOX, instrumento que permite a leitura para estudantes cegos.
Entende-se que não é necessário ao professor que trabalha com
a sala de aula regular e que tenha estudantes PcDVs ter conhecimento
aprofundado sobre o sistema Braille ou sobre outros instrumentos que
permitam o registro escrito e a leitura dos estudantes, mas noções básicas
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do funcionamento destes instrumentos podem diminuir alguns entraves
na comunicação entre professor e estudantes.
Além disso, a experiência dentro da Secretaria de Educação do
Estado do Paraná, com a existência das salas de recursos multifuncionais, potencializa o trabalho e a organização do ensino para estudantes
com esta ou outras deficiências. Trata-se de um recurso importante ao
qual os professores podem e devem recorrer para organização e planejamento das aulas, como bem destaca a entrevista com a professora
Quelen Silveira Coden.
Para o estudante cego ou com baixa visão, conhecer o código e a
formatação para impressão em braile possibilita a escrita de forma linear.
O uso do computador também possibilita agilidade na realização de apontamentos e torna toda a escrita linear para os estudantes, entretanto
gera dificuldades para os professores realizarem a leitura e compreenderem a escrita que é codificada. Nesse sentido é que a formação continuada de professores e o trabalho colaborativo com o professor da sala de
recursos podem resolver esse impasse. Não se pode dizer que exista uma
maneira ideal de registro, tanto para professor quanto para os estudantes,
mas nesse momento são essas as que permitem o registro de forma
mais ágil das informações.
A utilização do computador, embora seja mais prática e eficaz, gera
ao longo do tempo, para o cego, um grande desconhecimento da escrita
portuguesa e de suas regras gramaticais, gerando assim severos erros de
português e dificuldades na leitura, uma vez que os usuários de computadores ficam à mercê do leitor de tela sem mais praticar leitura, prática esta
fundamental para que se tenha boa escrita e oratória.
Em relação aos professores que possuam estudantes cegos inseridos
em sua sala de aula, fica evidenciada a diferença e o maior tempo dispensado entre a escrita à tinta e em Braille, é necessário que se leve essas diferenças em consideração quando há a presença de estudantes cegos. Pequenas mudanças na atitude do professor ajudam na inclusão do estudante e
diminuem erros em interpretações de exercícios e aprendizado de novos
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conceitos, facilitando, assim, o aprendizado e aumentando o interesse do
estudante nas aulas de matemática ou de qualquer outra disciplina.
O uso de símbolos matemáticos e a maneira como são ditados aos
estudantes cegos podem gerar incompreensões e erros. Entretanto,
estes podem ser reduzidos com o cuidado na forma do ditado respeitando as diferenças entre as escritas a tinta, em Braille e aquela feita
com o auxílio do computador, levando-se em conta também o significado
matemático das expressões.
É importante considerar, como indica VYGOTSKY (1997), que a deficiência na visão potencializa outros sentidos e não deve ser considerada
como uma falta, mas sim uma força, sendo necessário outras formas de
organização para que o estudante com deficiência visual tenha acesso ao
conhecimento sistematizado, nesse caso, especificamente de matemática.
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DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Introdução

Na disciplina optativa Didática da matemática 2, oferecida no curso de
licenciatura em matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), no primeiro semestre de 2016, tivemos a oportunidade de desenvolver uma introdução à pesquisa na área da educação matemática.
No início da disciplina, fomos orientados a escolher um tema de interesse pessoal para realizar essa pesquisa. O objetivo era que esse estudo
gerasse um artigo que seria avaliado e comporia a nota geral da disciplina.
Entretanto, após as avaliações parciais e verificação da qualidade dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, vislumbrou-se a possibilidade de que
a reunião desses artigos compusesse um livro.
O trabalho iniciou com a definição do tema e com a construção de
uma pergunta, que norteou toda a pesquisa. Sempre tivemos interesse em
aprofundar nossos conhecimentos a respeito da utilização da História da
matemática como estratégia didática para o ensino de matemática. Assim,
com a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Panossian, vimos nessa tarefa
uma oportunidade de realizar essa pesquisa. Portanto, levantamos a questão:
Que história é essa? Uma referência às abordagens de história da matemática
presentes em livros didáticos para o ensino médio.
É recorrente ouvirmos que a matemática é uma matéria difícil, coisa de
gênios, onde a maioria dos alunos fracassam e quem consegue de fato aprender possui algum dom. Há um preconceito de que a matemática é uma ciência pronta, regrada e acabada, destarte, não há necessidade de participação
do aluno no processo de construção do conhecimento. Tal conjuntura pode
ser percebida também nos livros didáticos, material de apoio pedagógico
comumente utilizado pelos professores. Corrobora:
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Historicamente a maioria dos Livros Didáticos, ou manuais como
alguns denominam, apresenta uma matemática já ‘feita’, pronta
e acabada. A origem dos conceitos não se manifesta e isso dá uma
falsa impressão de que o que está posto é definitivo. Se oculta a
necessidade da prova, demonstração e problematização, bem
como as crises e as revoluções ocorridas na matemática. 1
Com essa questão em mente, o objetivo deste capítulo é investigar e
discutir sobre como os livros didáticos para o Ensino Médio recorrem à História da matemática, considerando os objetivos e aspectos inerentes a essa fase
de ensino, conforme destacados nos Parâmetros Curriculares Nacionais:
Nessa etapa da escolaridade, a matemática vai além de seu caráter
instrumental, colocando-se como ciência com características
próprias de investigação e de linguagem e com papel integrador
importante junto às demais Ciências da Natureza. Enquanto
ciência, sua dimensão histórica e sua estreita relação com a
sociedade e a cultura em diferentes épocas ampliam e aprofundam
o espaço de conhecimentos não só nesta disciplina, mas nas suas
inter-relações com outras áreas do saber. 2
Para que a aprendizagem da matemática ocorra conforme esses
objetivos, justifica-se o uso das Tendências em Educação matemática de
modo a permitir que esse aprendizado ocorra de maneira construtiva e
significativa. Entre as Tendências temos: Etnomatemática, Modelagem
matemática, Resolução de Problemas, uso de Tecnologias, Investigação
matemática e História da matemática, conforme orientação estruturada
nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008).
1 BARBOSA, 2013, P. 6163.

2 BRASIL, 2000, P. 111.
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Neste capítulo pretendemos utilizar argumentos do uso da História da
matemática na Educação matemática, mais precisamente, verificar de que
forma ela está sendo abordada nos livros didáticos.
Para nós, faz sentido realizar a pesquisa nos livros didáticos tendo em
vista a ampla disponibilização desse material às escolas de educação básica
brasileiras. O Brasil investe em programas de incentivo à utilização de livros
didáticos desde 1929. Em 1985, foi criado o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), constantemente aperfeiçoado e que tem por objetivo
prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio de livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários, nas
modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa
permite que os professores e as escolas escolham os livros que mais se
adaptam aos seus objetivos e disponibiliza um Guia anual para facilitar essa
escolha. Somente em 2015 o programa distribuiu mais de 144 milhões de
exemplares de livros didáticos para as escolas públicas (ensino fundamental e médio), segundo consulta ao site do programa (MEC, 2016 ONLINE).

Referencial teórico
Iniciamos esta pesquisa nos Parâmetros Curriculares Nacionais, para verificar de que forma esse documento norteador da educação pública no Brasil
se refere à História da matemática. Encontramos incentivo à utilização da
história em diversos trechos, em destaque:
A História da matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a matemática como uma criação humana, ao
mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações
entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do
presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva
atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. 3
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Outra referência muito abordada na pesquisa é MIGUEL E MIORIM (2011),
que discutem as propostas e desafios da utilização da História da matemática
na Educação matemática de forma ampla e completa. Iniciam demonstrando
que no início do século XX já existia inserção de História da matemática em
livro didático no Brasil, a exemplo da obra Mathematica, 1º anno (1931), de
Cecil Thiré e Mello e Souza, que apresenta figuras históricas, biografias,
informações sobre mulheres na História e fatos históricos, que segundo os
autores da época tinham o objetivo de despertar interesse no jovem estudante.
Para MIGUEL E MIORIM (2011), essa afirmação, aliada ao pensamento de
outros autores, concebe que a História da matemática tem um papel motivador inerente ao próprio conteúdo. Mas os mesmos refutam essa hipótese
argumentando que de tal forma, o estudo da própria história seria automotivador, o que não é confirmado pela maioria dos professores da disciplina.
Ainda para MIGUEL E MIORIM (2011, P. 33), um dos argumentos para se
utilizar a História da matemática é que ela “[...] constitui uma fonte de métodos
adequados para abordagem pedagógica de certos tópicos de matemática”,
além de que esse é um argumento presente desde o século XVIII. Em linhas
gerais, para eles a História da matemática auxilia na compreensão, significação
e resolução de problemas e pode ser uma fonte de enriquecimento do processo
de ensino e aprendizagem e desmistificação da matemática, contribuindo para
a consciência de que a matemática é uma ciência construída historicamente e
não uma ciência pronta, acabada e estática.
MENDES (2009), que propõe, além de reflexões sobre a investigação
histórica da matemática, diversas atividades e sugestões para o exercício
dessa prática, argumenta principalmente a favor do fator motivacional,
conforme podemos verificar no trecho abaixo:

3 BRASIL, 1998, P. 43.
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Com essa prática, considero ser possível imprimir maior motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula
durante nossa ação docente, pois esse modo de conceber o
ensino da matemática pode constituir-se em um dos agentes
provocadores de ruptura da prática tradicional. 4
Diversos autores, pesquisadores e professores buscam justificar
a importância da História da matemática no ensino de matemática,
como podemos observar:
Com a história da matemática, tem-se a possibilidade de buscar
uma nova forma de ver e entender a matemática, tornando-a
mais contextualizada, mais integrada com as outras disciplinas,
mais agradável, mais criativa, mais humanizada. 5
Há considerações também que diversos conhecimentos matemáticos
construídos historicamente desencadearam mudanças, evoluções e contribuíram para o avanço da ciência e da civilização. MENDES (2009) acredita que
a investigação da história da matemática ainda pode desencadear acontecimentos úteis para humanidade:
Com a história da matemática, tem-se a possibilidade de buscar
uma nova forma de ver e entender a matemática, tornando-a
mais contextualizada, mais integrada com as outras disciplinas,
mais agradável, mais criativa, mais humanizada. 6
salientam a importância da
contextualização e significação da matemática na formação de sujeito
crítico e consciente e destacam a História da matemática como ferramenta
para auxílio no atingimento desses objetivos:
SANTOS JUNIOR, THIENGO E SILVA (2014)

4
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MENDES 2009, P. 76.

5 GASPERI; PACHECO, [2008?], P. 3. 6

MENDES 2009, P. 72.
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Com vistas em uma abordagem da História da matemática que
exceda o poder exclusivo da motivação, pondero que os valores históricos realçam o papel da matemática na sociedade,
esclarecendo os motivos de sua criação, as necessidades que
implicaram na busca por tal conhecimento, as continuidades
e rupturas do pensamento matemático e a importância das
concepções epistemológicas envolvidas, no tempo e espaço,
que foram constituídas. 7
Podemos perceber que são diversos os motivos para utilização da
História da matemática na Educação matemática, todos eles congruentes à
relevância da aprendizagem contextualizada e significativa.
Observando a proposta de TZANAKIS E ARCAVI (2000 apud BIANCHI 2006,
P. 31), em uma abordagem pedagógica inspirada na história, encontramos
uma explanação de como a História da matemática pode ser utilizada nas
aulas:

1.

reconstrução de exemplos, possivelmente por estudantes,
para entender a motivação realizada para a introdução de um
novo conceito, teoria, método ou prova e estudos aprofundados de determinados conteúdos;

2.

incentivo para o aluno e o professor pensarem por si próprios,
abraçando então suas próprias pesquisas;

3.

solução de problemas, exercícios podem tornar-se ingredientes
essenciais de apresentação, ajudando na compreensão completa do sujeito. O objetivo é induzir historicamente, porém sem
negligenciar o papel das técnicas matemáticas;

7 SANTOS JUNIOR, THIENGO E SILVA 2014, P. 16.
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4.

comparação da matemática Moderna com a forma utilizada
antigamente. Por exemplo, notação, terminologia, técnica de
prova. A apresentação desta comparação pode ser benéfica
aos estudantes, percebendo a evolução, valoriza-se a simbologia utilizada atualmente.

Ainda com base em MIGUEL E MIORIM (2011), temos a convicção de que
os livros didáticos que dispõem sobre a História da matemática trazem
conteúdos em diversas categorias, como podemos ver:
Com relação à presença de textos históricos que se propõem a
fornecer ao aluno informações históricas, presentes em muitos
livros didáticos atuais brasileiros, encontramos algumas diferenciações na forma como tais informações são introduzidas
bem como nos objetivos da introdução. 8
Destarte, encontramos motivação para investigar qualitativamente a
abordagem da História da matemática em alguns dos livros didáticos disponibilizados na rede pública de ensino no Brasil.

Metodologia
Para responder à pergunta levantada no início deste capítulo, pretendemos fazer uma análise qualitativa da presença da História da matemática
nos livros didáticos da coleção matemática ciência e aplicações (volumes
1, 2 e 3), dos autores Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Mauro Degenszajn,
Roberto Périgo e Nilze Silveira de Almeida, publicados pela Editora Saraiva,
7ª edição 20134.

8 MIGUEL E MIORIM 2011, P. 58.
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1.

Conexões com a matemática, de Fabio Martins de Leonardo,
Editora Moderna, 2ª edição, 2013;

2.

matemática: contexto e aplicações, de Luiz Roberto Dante,
Editora Ática, 2ª edição, 2013;

3.

matemática: Paiva, de Manoel Rodrigues Paiva,
Editora Moderna, 2ª edição, 2013;

4.

matemática: ciência e aplicações, de Gelson Iezzi,
Osvaldo Dolce, David Mauro Degenszajn, Roberto Périgo e
Nilze Silveira de Almeida, Editora Saraiva, 7ª edição, 2013;

5.

matemática: ensino médio, de Kátia Cristina Stocco Smole
e Maria Ignes de Souza Vieira Diniz, Editora Saraiva,
8ª edição, 2013;

6.

Novo olhar: matemática, de Joamir Souza, Editora FTD,
2ª edição, 2013.

Dentre essas possibilidades, utilizamos como critério a análise do
subitem Contextualização disposto no guia PNLD (BRASIL, 2015, P. 31). Apresentado para cada uma das coleções, neste item “[...] são analisadas as
conexões com outros campos do saber. [...] as contextualizações feitas
com base na história da matemática, com o objetivo de tornar o estudo
mais significativo”.
Das cinco coleções apresentadas no guia e fornecidas pelo PNLD,
optei pela matemática ciência e aplicações, pois, de acordo com o critério estabelecido, essa é a que mais oferece proximidade com a História
da matemática. Segundo a resenha expressa no guia PNLD (BRASIL, 2015, P. 54):
“Nos três volumes da coleção, as apresentações dos conteúdos matemáticos

4

Não conseguimos acesso a essa edição da coleção de livros didáticos, a não ser pelo meio de venda em livrarias,
então optamos por utilizar a edição de 2010, disponível no Laboratório de Ensino de matemática (LEMAT) dessa
Universidade (IEZZI ET AL., 2010).
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estão bem contextualizadas nas relações estabelecidas com a história da
própria matemática, com outras áreas do conhecimento ou com as práticas sociais”, enquanto as demais coleções foram contextualizadas como
tendo poucas conexões com a História da matemática ou conexões superficiais de cunho informativo.
Quanto à análise da presença de História da matemática nos livros
didáticos, encontramos diversos trabalhos de objetivos semelhantes a
esse em que foram definidos critérios para verificação da presença ou
menções à História da matemática. Destacamos dois deles. O primeiro
é um estudo desenvolvido por Vianna, que em 1995 (apesar da data do
trabalho, utilizaremos uma referência do ano 2000) realizou uma análise
de livros didáticos de 5.ª a 8.ª série e definiu as seguintes categorias:
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1.

História da matemática como motivação
Quando a presença de história consiste em uma anedota, uma
lenda ou um breve texto introdutório (o autor esclarece aqui
que todos os itens presentes nessa classificação poderiam
estar no item 2, mas que seu critério é simples e não permite
dúvidas: considerou como motivacional, textos que estão no
início de um capítulo ou de uma unidade didática;

2.

História da matemática como informação
Essa categoria compreende as notas históricas que frequentemente aparecem depois de concluído um tema ou capítulo
de conteúdo matemático. Tais notas são informações extras
aos conteúdos estudados;

3.

História da matemática como estratégia didática
Nessa categoria estão as intervenções direcionadas a conduzir o aluno para um determinado tipo de procedimento que
encontra alguma relação com o desenvolvimento do conteúdo;

4.

História da matemática como imbricada no conteúdo
Quando a História está presente de forma implícita. O
conhecimento que permite estruturar o desenvolvimento
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do conteúdo de uma determinada forma em detrimento de
outras formas possíveis.
Outro estudo considerado foi o de BIANCHI (2006) em sua dissertação de mestrado, onde faz uma análise comparativa entre o que encontrava nos livros e a análise apresentada nos guias do PNLD de alguns
anos. BIANCHI (2006) utilizou-se das categorias definidas por Vianna para
aperfeiçoar sua própria classificação. Mas definiu primeiramente duas
classificações macros: parte teórica e atividades, e dentro delas estabeleceu as seguintes subclasses:
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA PARTE TEÓRICA

1.

Informação geral
Diversas formas de informação, tais como acontecimentos, datas,
biografias de matemáticos, etc., essas informações podem estar
em qualquer parte do capítulo;

2.

Informação adicional
Presentes geralmente no final dos capítulos, em forma de apêndices e nenhum trabalho embasado nestas informações é proposto;

3.

Estratégia didática
As menções históricas são usadas como um recurso para o entendimento do conteúdo matemático a ser desenvolvido e este
objeto histórico pode encorajar o estudante a pensar a respeito
do conteúdo discutido;

4.

Flash
Aparece de forma sutil e não é mencionada qualquer nota sobre
esta presença. Em meio a problemas e textos, insere-se discretamente alguma informação histórica.
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HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NAS ATIVIDADES

1.

Informação
Atividade em questão matemática na qual apresenta uma informação sobre a História da matemática e em seguida uma tarefa
com objetivos da aprendizagem da matemática;

2.

Estratégia didática
Forma de inserir uma menção histórica na atividade e aproveitá-la para adquirir um conhecimento matemático, ajudando o
estudante a deduzir o conceito em questão;

3.

Atividades sobre a História da matemática
Atividade ou exercício em que se questiona o conteúdo de História da matemática abordado anteriormente. Geralmente vem
em seguida a um texto que trata deste assunto.

Em uma análise simplista, pode-se dizer que ambos os critérios permitem classificações semelhantes, exceto pela nomenclatura e pela separação
entre teoria e atividades. Como este capítulo pretende realizar uma análise
detalhada da presença de História da matemática nos livros didáticos escolhidos, optamos por utilizar a classificação formatada por BIANCHI (2006), com
uma única adaptação: a unificação dos itens Informação Geral e Informação
Adicional, quando apresentados na parte teórica, tendo em vista não vislumbrarmos diferenças conceituais entre ambos.

Descrição de dados
Os livros analisados têm a seguinte composição: Volume 1 – 292 páginas;
Volume 2 – 309 páginas; e Volume 3 – 257 páginas. Após análise minuciosa
de todo o conteúdo dos livros, podemos distribuir a presença de História
da matemática de acordo com os GRÁFICOS 1, 2 e 3 a seguir:
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HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA PARTE TEÓRICA
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GRÁFICO 1. 12 ABORDAGENS POR TIPO DE CLASSIFICADOR NO VOLUME 1

Além das 15 abordagens demonstradas no GRÁFICO 2, nesse volume
foram identificadas também duas abordagens nas atividades, conforme a
classificação de Bianchi, sendo uma delas caracterizada como Informação
e a outra como atividade sobre a História da matemática.

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA PARTE TEÓRICA
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GRÁFICO 2. 15 ABORDAGENS POR TIPO DE CLASSIFICADOR NO VOLUME 2
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GRÁFICO 3. 14 ABORDAGENS POR TIPO DE CLASSIFICADOR NO VOLUME 3
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Além das 14 abordagens demonstradas no GRÁFICO 3, nesse volume
foi identificada também uma abordagem nas atividades, conforme a classificação de BIANCHI (2006), sendo caracterizada como atividade sobre a
História da matemática.
Nas FIGURAS 1 e 2 a seguir, seguem exemplos dos textos considerados para classificação:

OBSERVAÇÃO
John Venn (1834-1923), matemático e lógico
inglês, usou uma região plana limitada por uma
linha fechada e não entrelaçada para representar, em seu interior, os elementos de um conjunto. Essa representação é conhecida como
diagrama de Venn.
Assim, por exemplo, temos a figura ao
lado, que mostra uma representação do conjunto
A = {0, 2, 4, 6, 8} por meio de um diagrama de Venn.
FIGURA 1. EXEMPLO DE TEXTO CONSIDERADO COMO INFORMAÇÃO, NO VOLUME 1 | 9

9 FONTE: ADAPTADO DE IEZZI ET AL., 2010a, P. 10.
10 FONTE: ADAPTADO DE IEZZI ET AL., 2010a, P. 207.
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Soma dos n primeiros termos de uma P.A.
Muitas foram as contribuições do alemão Carl F. Gauss (1777-1855)
à ciência e, em particular, à matemática. Sua incrível vocação para a matemática se manifestou desde cedo, perto dos dez anos de idade. Conta-se
que Gauss surpreendeu seu professor ao responder, em pouquíssimo
tempo, o valor da soma (1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100).
Que ideia Gauss teria tido?
Provavelmente, ele notou que na P.A. (1, 2, 3, ..., 98, 99, 100) vale a
seguinte propriedade:
a1

+

a100

=

1

+

100

=

101

a2

+

a99

=

2

+

99

=

101

a3

+

a98

=

3

+

98

=

101

a50

+

a51

=

50

+

51

=

101

Assim, Gauss teria agrupado as 100 parcelas da soma em 50 pares
de números cuja soma é 101, obtendo como resultado 50 • 101 = 5050.
Um raciocínio equivalente ao usado por ele consiste em escrever,
de "trás para frente" a soma S = 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 1
S = 100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1 2
Adicionando 1 e 2 , de acordo com o esquema a seguir, temos:
1

S

=

1

+

2

+

3

+

...

+

98

+

99

+

100

S

=

100

+

99

+

98

+

...

+

3

+

2

+

1

2•S

=

101

+

101

+

101

+

...

+

101

+

101

+

101

+
2

CEM PARCELAS

FIGURA 2. EXEMPLO DE ATIVIDADE CONSIDERADA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA, NO VOLUME 1 | 10
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Considerações finais
Como se pode observar nos gráficos acima, a abordagem da história da
matemática nessa coleção de livros é muito pequena diante da quantidade de conteúdos abordados nos três volumes. Situação preocupante
se considerarmos que a escolha dessa coleção se deu, pois foi considerado que “[...] os conteúdos matemáticos estão bem contextualizados nas
relações estabelecidas com a história da própria matemática” de acordo
com BRASIL (2015).
No entanto, no referencial teórico já foi possível encontrar essa situação:
Não é muito comum encontrarmos história da matemática nos
livros didáticos utilizados por professores e estudantes do
Ensino Fundamental ou Médio do sistema educacional brasileiro.
Embora esses livros incluam, muitas vezes, certas informações
históricas, tais informações geralmente falam sobre figuras
históricas e acontecimentos que se constituem em algo meramente sem importância para aquisição (geração/construção)
do conhecimento matemático pelo estudante. 11
Percebemos ainda que, quando há referências ou abordagens à História
da matemática, na maioria das vezes ocorre somente na forma de informação/
motivação, não se caracterizando como estratégia didática para o ensino de
matemática. Portanto, corroborando MENDES (2009, P. 76), acreditamos que
“[...] é prudente discutir de que maneira a história poderá ser usada como um
recurso favorável à construção das noções matemáticas pelos estudantes,
durante suas atividades escolares”. Assim como as demais vertentes utilizadas como metodologias e práticas para o ensino da matemática, a História
da matemática deve ser usada como investigação e construção, nem sempre
se faz necessária a reprodução dos passos já dados na História, mas sim
a compreensão e conscientização do desenvolvimento histórico, e assim se
torna possível alavancar a produção e construção do conhecimento.
11 MENDES, 2009, P. 76.
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Introdução
Por que ensinar certos conteúdos na educação básica? Essa é uma
pergunta que tem aparecido com frequência na formação inicial de professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). São muitos
os temas que suscitam dúvidas e, em todos eles, o incômodo maior muitas
vezes está mais na ênfase anunciada em organizações curriculares e
em materiais didáticos que vêm orientando o fazer docente, do que no
conteúdo propriamente dito.
Com essas questões nasceu o interesse em investigar os números
romanos, conteúdo que foi ganhando destaque durante a observação de
uma aula do sexto ano do ensino fundamental na Educação de Jovens e
Adultos (EJA), por ocasião do estágio supervisionado curricular, obrigatório
na licenciatura em matemática. Nessa aula a professora regente da turma
havia encaminhado uma lista de exercícios sobre o sistema de numeração
romano. Na correção dos exercícios propostos, destacou-se aquele que
solicitava que os estudantes escrevessem o número 48 no sistema romano.
Alguns alunos responderam IIL, quando o esperado seria XLVIII, e a professora imediatamente falou que a resposta estava errada. Dada a intervenção,
apontando o insucesso na resposta, os alunos que assim o fizeram pediram
maiores esclarecimentos sobre o erro, antecipando explicações sobre o
modo como pensaram a questão, pois estavam subtraindo 2 de 50, e para
eles isso fazia sentido, dada a lógica de construção pautada em adição
ou subtração. Afirmando que o modo realizado não existe, a professora
responde o questionamento dos alunos. Com esta situação surgiu a dúvida:
por que representar 48 por IIL estaria incorreto?
Assim, a partir das necessárias explicações e dos diálogos subsequentes, e do estímulo a investigações visando contribuir para a formação do
professor de matemática, buscaram-se esclarecimentos sobre a construção do sistema de numeração romano, suas características e argumentos
para a permanência desse conteúdo no ensino de matemática.
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Nessa busca, o primeiro embate foi a ausência de literatura específica,
o que levou a procurar os argumentos em professores atuantes na Educação
Básica. Mais especificamente, o interesse era saber como estes compreendem o ensino do sistema de numeração romano. Considerando que esse
conteúdo é ensinado no 6° ano do ensino fundamental, para conhecer o que
se pretendia foram realizadas entrevistas com três professores de matemática, atuantes na região de Curitiba, neste trabalho denominados professor
A, B e C. O anonimato se deve ao interesse no dito pelos professores e não
em quem disse, o que foi por nós avaliado como favorável ao relato espontâneo de suas compreensões.
Neste capítulo, traremos a experiência advinda do estudo de autores
que tratam da história da construção do sistema de numeração romano,
e nos dirigimos aos professores, perguntando-lhes como compreendem o
ensino de tal sistema de numeração.

Aspectos históricos da construção
dos números romanos
O sistema de numeração romano é constituído por símbolos, como qualquer
outro sistema, e a representação de quantidades inteiras e positivas se dá
pela combinação de sete símbolos primordiais: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C =
100, D = 500 e M = 1000, de acordo com um critério de soma ou subtração,
que explicitaremos na sequência.
Segundo IFRAH (1994), pelas características de composição, tal sistema
se mostrou mais apropriado para o registro de quantidades do que para
operações aritméticas, as quais ficavam na dependência do ábaco. Entretanto, SILVEIRA (2011) afirma que esse sistema permitia maior agilidade nas
multiplicações e divisões realizadas por um abacista do que somos capazes
de fazer com nossos recursos de cálculo manual, utilizando numeração
indo-arábica. Esse pesquisador afirma ainda que:
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[...] o sistema indo-arábico foi introduzido na Europa cerca
de 1200 dC, e precisou de 400 anos para acabar superando o
sistema romano. A longa sequência de acontecimentos envolvidos forma o que se chama de Conflito abacistas versus algoristas, e é relatado em bons textos de História da matemática. 1
Entretanto, sem a utilização de um ábaco, se quiséssemos, por exemplo, somar CCXXXII com MCCXXXI, seria muito difícil, sem a tradução das
quantias a serem operadas para os algarismos indo-arábicos e a escolha de
um sistema, como, por exemplo, o sistema de numeração decimal (SND),
por nós utilizado.
Mas os números romanos nem sempre foram escritos da forma como
os conhecemos hoje, e o princípio de construção também sofreu variações.
Contudo, não há consenso sobre a evolução desses símbolos para a representação que temos hoje, nem sobre o período em que as transformações
aconteceram, embora se suspeite de que tenha sido entre os séculos VII e I a.C.
Segundo SILVEIRA (2011, GRIFO DO AUTOR), no tocante ao sistema romano,
ensina-se na escola aquele que se classifica como sistema romano moderno,
segundo a seguinte cronologia:

—
—
—

sistema romano-romano:
sistema de numeração usado pelos
antigos romanos
sistema romano-medieval:
o ‘romano’ usado durante a Idade Média
sistema romano-moderno:
o ‘romano’ que atualmente aprendemos na escola
e usamos ou encontramos em algumas situações.

estabelece como marco inicial da evolução dos
símbolos dos quais derivaram os números, como pode ser observado
a seguir:
IFRAH (1994, P. 187)

1 SILVEIRA, 2011, GRIFO DO AUTOR.
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FIGURA 1. REPRESENTAÇÃO INICIAL DOS NÚMEROS

Os números 1 (I), 5 (V) e 10 (X) preservam até o mesmo traçado.
Assim também, constatamos que, por exemplo, o número 50 passou por
mudanças em sua grafia, conforme a seguinte figura, até ser confundido
com a letra L atual.

FIGURA 2. EVOLUÇÃO DO NÚMERO 50

O número 100 evoluiu primeiramente para uma forma mais arre, e mais tarde, com o propósito de abreviação, começoudondada
-se a usar Ɔ ou C. Então, devido à analogia com a palavra latina centum,
finalmente foi definido como C.
Já o número 500 sofreu inicialmente uma rotação de 45° para a
esquerda, aproximando-se cada vez mais da letra D.

500
FIGURA 3. EVOLUÇÃO DO NÚMERO 500

Podemos acompanhar as variações sofridas pelo número 1000,
estabelecendo-se pela letra M, dada a influência da palavra latina Mile, conforme demonstra IFRAH (1994, P. 188):

2 FONTE: IFRAH, 1994, P. 187.
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FIGURA 4. EVOLUÇÃO DO NÚMERO 1000

De um modo geral, RAMOS (2005) explicita a influência dos etruscos5
na composição do sistema romano, haja vista que esses povos já tinham
definido simbologias para as quantidades 1, 10, 100 e 1000, conforme o QUADRO 1.
1

10

I

X

100

1000

|X|

Dada a essa influência, pode-se inferir que o número 5 decorreu do
número 10. Como 5 é a metade de 10, o símbolo também sofre este corte,
ou seja, um traço horizontal no meio de X, e tem-se o registro, com base em
RAMOS (2005):

Da mesma forma, RAMOS (2005) demonstra que o número 50 pode
ter nascido como a metade do número 100, conforme a seguir:
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Por conseguinte, entende-se que a grafia do número 100 evoluiu
da seguinte forma, conforme registrado na seguinte FIGURA (RAMOS, 2005):

Em relação ao número 500 prevalece o mesmo raciocínio dos números 5 e 50, como sendo a metade de 1000, ilustrado a seguir:

E, por fim, o número 1000, conforme RAMOS (2005), teve apenas uma
adaptação, sendo:

Assim, atualmente os símbolos dos números romanos são representados conforme QUADRO 2 seguinte, conforme já mencionado neste capítulo:
1

5

10

50

100

500

1000

I

V

X

L

C

D

M

A construção de números que derivam da simbologia principal, apresentada no QUADRO 2 anterior, é regida primeiramente pelo princípio da
adição. Assim, I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) e M (1000) são
independentes uns dos outros, e sua justaposição implica geralmente
a soma dos valores correspondentes. À guisa de exemplo: como 263
equivale à soma 100 + 100 + 50 + 10 + 3 = 263, sua representação no
sistema romano é CCLXIII. Por outro lado, todo símbolo numérico colocado

5

“Os etruscos dominaram a Itália do séc. VII ao séc. IV a.C., desde a planície do Pó até a Campânia, desaparecendo
completamente na época do Império romano ao serem assimilados por seus vencedores” (IFRAH, 1994, P. 189).

3 QUADRO 2. FONTE: ADAPTADO DE RAMOS, 2005.
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à esquerda de um algarismo de valor superior é subtraído dele. Por exemplo: 40 = 50 – 10, i.e., XL, e não XXXX (IFRAH, 1994).
Para RAMOS (2005), o sistema de numeração romano se estrutura em
cinco princípios que definem as regras para a construção de toda sequência
numérica. Tais princípios são os seguintes:
1° PRINCÍPIO
Os elementos que estão à direita sempre somam seu valor ao símbolo
maior, aqui tratado como a base6 da composição.
Exemplos:
VI = 5 + 1 = 6
XII = 10 + 2 = 12

2° PRINCÍPIO
Os elementos que estão à esquerda sempre subtraem seu valor do
símbolo maior, base da composição.
Exemplos:
IX = 10 - 1 = 9
XL = 50 - 10 = 40

6
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Optamos neste capítulo em deixar a mesma notação usada por RAMOS (2005), ressaltando que a referência é um
artigo em espanhol, portanto não se trata do mesmo significado de base para o nosso sistema de numeração. O
sistema de numeração romano, assim como o sistema atual também usa a base 10, mas neste caso entendemos
como base o símbolo que representa o maior valor daquele número, por exemplo no número XV a base é o X.
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3° PRINCÍPIO
Os elementos somados à direita devem ser:

1.

Iguais ou inferiores à base da composição.
Exemplos:
II = 1 + 1 = 2
CL = 100 + 50 = 150

2.

A quantidade máxima de vezes que
podemos usar o mesmo símbolo é três.
Exemplos:
III =

e não IIII =

1

+ 1 +

1

4

pois 4 = IV

= 3

4° PRINCÍPIO
Os elementos subtraídos à esquerda da base devem ser:

1.

normalmente só um elemento na grafia;

2.

necessariamente I, X e C;

3.

de categoria inferior à base, aplicados da seguinte forma:

—
—
—

I (unidade) antes de V e X;
X (dezena) antes de L e C;
C (centena) antes de D e M.
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5° PRINCÍPIO
Para somar os elementos acumulados à direita da base da composição, eles precisam necessariamente ser na ordem do maior para o menor.
Podemos compor números tendo mais de um elemento para a base
da composição. Entretanto, é importante considerar que sempre que a
unidade, dezena ou centena estiver entre duas bases ela não se somará ao
antecedente, mas subtrairá do sucessor.
Exemplos:
XIV = 10 + 5 XIX = 10 + 10 -

1 = 14
1 = 19

Porém, a aplicação simples desses princípios só permitia a representação dos números inferiores a 5000, ou seja, não era possível representar
números maiores. Dada a dificuldade enfrentada na época republicana7,
foram atribuídos os seguintes símbolos, como na FIGURA 10 a seguir:
5000 =

= IƆƆ

50000 =

= IƆƆƆ

10000 =

10000 =

SÍMBOLOS DE NÚMEROS MAIORES | 4

= ϹϹIƆƆ

= ϹϹϹIƆƆƆ

Apesar da importância de representar números maiores do que 5000
e do surgimento de novos símbolos, aos poucos estes acabaram caindo em
desuso e, ao final da época republicana de Roma, foram progressivamente
substituídos por convenções mais simples e suscetíveis de exprimir números ainda mais elevados. Desde então, todos os números maiores que 4000
7

Refere-se à civilização antiga, portanto, ao sistema romano-romano.

4 FIGURA 10. FONTE: SALSTE, [201-?].
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passaram a ser representados pelo acréscimo de uma barra horizontal acima
do algarismo, o que indicava multiplicação por 1000. Alguns exemplos:
V̅ = 5000
V̅ = 10000
V̅ CCXLVIII = 5248

O sistema de numeração romano na escola:
com a palavra o professor
A importância do ensino do sistema de numeração romano foi verificada a
partir de entrevistas com três professores do 6° ano do ensino fundamental da rede pública e privada, aqui identificados como professores A, B e C.
Sua fala revela a importância dada ao assunto, também pelo modo como
encaminham o seu ensino, ou seja, se é de forma técnica; se associam com
situações do cotidiano; se abordam aspectos históricos; se estabelecem
alguma relação com o sistema de numeração decimal.
Os professores entrevistados relataram que iniciam o conteúdo a
partir de aspectos históricos. Para o professor A, a história é a parte mais
importante, pois permite estabelecer relações com outros sistemas, por
exemplo o utilizado pelos egípcios e pelos maias. Esse modo de conduzir o ensino, que recorre à história da humanidade, visa dar aos alunos a
noção de que nem sempre foi assim, que eles percebam a evolução dos
números, bem como a inexistência de um símbolo para representar a
ausência de quantidade e que não se conseguia usar esses números para
fazer operações, sendo assim um sistema com limitações.
O professor B solicitou aos alunos um trabalho sobre a história dos
números, com ênfase nos números romanos, a partir de diversas fontes:
enciclopédias, livros, revistas e sites da internet. Considera essa atividade
um caminho para construir o conhecimento dos alunos de modo que

5 FIGURA 11. FONTE: SALSTE , [201-?].
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envolva matemática, escrita, história e estes que estes compreendam o
conhecimento produzido pela humanidade como nossa herança.
O professor C relata que faz apenas uma breve introdução à história
dos números romanos, para os alunos saberem de onde vieram.
Após abordarem a história, os três professores relatam que ensinam
a parte técnica, ou seja, mostram quais são os símbolos respectivos a cada
número indo-arábico (I, V, X, L, C, D, M), as regras para a construção de
qualquer número e as transformações de números romanos para arábicos
e de arábicos para romanos.
O professor A relata que faz uma comparação entre as regras do
sistema decimal com as regras do sistema romano, “o que pode e o que não
pode fazer em cada um dos sistemas”.
O professor B informa que, quando os alunos já têm conhecimento
dos símbolos, das regras e das transformações, elabora com os alunos
uma lista desses números em ordem crescente de 1 a 1000. Na sequência,
propõe exercícios para os alunos resolverem. Inicia com a leitura e a escrita,
em ordem crescente e decrescente de números romanos, em seguida, solicita
a elaboração de tabuadas do 2 ao 10 nos romanos, finalizando com a proposta
da resolução de operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e
divisão), ou seja, o professor propõe uma questão do tipo XC : V = __. Evidencia,
em seu depoimento, que os estudantes percebem na prática a impossibilidade
de operar, mas oferecem resultado ao transformarem os números romanos
para a numeração indo-arábica, resolvem e novamente transformam o resultado para os números romanos para registrarem o resultado.
O professor C diz que trabalha mais o básico com os alunos, ou seja, a
relação de cada símbolo com o sistema que usamos, as regras e a transformação usando o sistema decimal.
Por fim, os três professores afirmam que apresentam uma aplicação
dos números romanos nos dias atuais. Sobre isso, o professor A afirma que
explica aos alunos que os números romanos ainda se encontram em capítulos de livros, páginas de livros mais antigos, em relógios, por exemplo.
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O professor B relata que explica aos alunos que os números romanos
são utilizados na Constituição Federal, leis, livros de história, nomes de
ruas, praças, relógios, entre outros.
Já o professor C diz que, quando os alunos já sabem fazer a transformação, faz o uso de alguns textos para os alunos identificarem os números
romanos neles. Ele considera o ensino destes muito importante porque,
quando alguém estiver lendo um texto em que consta por exemplo o século
XVIII, se não souber identificar ficará sem a noção da época ou período.
Afirma ainda que os números romanos são encontrados em nomes de rua,
capítulos de livros, entre outros.

Considerações finais
A partir deste estudo que se iniciou na graduação, tendo por guia as inquietações apresentadas pelos alunos da EJA, pode-se concluir que, devido às
regras para a escrita dos números romanos, conforme RAMOS (2005), não
é possível representar o número 48 por IIL, pois, pelo quarto princípio,
temos que os elementos subtraídos à esquerda da base devem ser só um
algarismo e o I (unidade) deve vir apenas antes de V e X, e antes de L deve
vir apenas o X (dezena).
Pelos relatos dos professores, conclui-se que todos consideram importante o ensino do sistema de numeração romano, desde que aspectos históricos e a utilização no cotidiano sejam os fios da tessitura do conhecimento
em sala de aula. Com este estudo, percebeu-se que cada professor dá uma
ênfase diferente aos conteúdos de ensino. O professor A parece enfatizar a
parte histórica, o professor B a técnica de transformação e o professor C as
aplicações ou identificação em textos.
Pela fala dos docentes, destaca-se a importância do ensino dos números romanos como um patrimônio da humanidade, haja vista a importância
da civilização romana, para reconhecimento de elementos que ainda estão
presentes em nossa sociedade, pela condição de, ao estudar história,
compreender as adequações advindas das impossibilidades do vivido em

85

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

determinadas épocas e lugares, pela valorização das expressões assumidas por diferentes povos.
Se para os professores ouvidos fica o sentimento de que sistema de
numeração romana deve permanecer no currículo, perguntas ficam em
aberto. O que os pesquisadores dizem sobre o ensino dos números romanos? Outra pergunta que oferece abertura a novas caminhadas em torno
deste mesmo tema: para os alunos, por que estudar os números romanos?
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Introdução
Este capítulo foi desenvolvido no transcurso da disciplina de Didática da
matemática 2 do Curso de licenciatura em matemática da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba. A professora da
disciplina propôs que os alunos elaborassem um texto relativo a um assunto
ou problema relacionado à matemática sobre o qual gostariam de se aprofundar durante o semestre. Nossa opção foi o ensino dos Números Complexos.
As perguntas desencadeadoras foram: Por que os alunos apresentam
desinteresse ou falta de compreensão relativamente aos Números Complexos? Estes dois aspectos estão relacionados?
A produção do texto se deu ao longo do semestre letivo, sendo apresentadas versões que foram sendo modificadas conforme orientações e
discussões com a professora. Ao término da disciplina, foi apresentada
uma versão para ser revista e melhorada no semestre seguinte, contando
com as orientações de outro professor do Departamento Acadêmico de
Matemática (DAMAT).
A partir das perguntas desencadeadoras, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica, e logo de início constatou-se que os Números Complexos guardam
uma posição muito singular no ensino. Muitas vezes evitados no Ensino Médio,
taxados como um conteúdo estranho pelos alunos, que dizem não compreender as razões para os estudarem, estão presentes, quase sempre, no final do 3º
ano do Ensino Médio, sendo apresentados de uma forma isolada, sem relação
com os conteúdos vistos anteriormente.
Uma maneira de tentar mudar isso é usar a História da matemática,
já que ela é muito rica em relação aos Números Complexos, pois relata
diversos impasses que os matemáticos enfrentaram com estes números,
com os quais tiveram que trilhar um longo caminho, até finalmente aceitá-los, compreendê-los e defini-los.
Também existe uma relação direta entre os Números Complexos e
a geometria, pois eles podem ser usados para resolver vários problemas

90

NÚMEROS COMPLEXOS

geométricos. Assim, é importante que os alunos conheçam essa representação, além da tradicional representação algébrica, que pode auxiliá-los a esclarecer possíveis dúvidas sobre a importância e o funcionamento
desses números.
No presente capítulo será realizada uma revisão bibliográfica de
autores que trataram do ensino de Números Complexos no Ensino Médio,
buscando identificar fatores que levam ao desinteresse e a incompreensão do
tema pelos alunos. Ao mesmo tempo, também iremos observar possibilidades para um ensino diferenciado do conteúdo, seja através do uso da História
da matemática, seja da sua articulação com outros conteúdos matemáticos.
De início, o trabalho faz uma análise de como o assunto é tratado nos
livros didáticos, para apresentar como está proposto no ensino tradicional. Na sequência, será apresentada uma análise da importância do ensino
dos complexos, utilizando-se de outras abordagens que, no momento,
propõem o uso da História da matemática e da articulação dos Números
Complexos com a geometria.

Os números complexos nos livros didáticos
Observando-se a maneira como o conteúdo é abordado nos livros didáticos, nota-se que, em geral, os autores apresentam e encaminham o tema
como algo isolado dentro dos capítulos da matemática (MONZON, 2010). Para
OLIVEIRA (2010), o assunto é tratado sem fazer conexões com outras áreas da
matemática e das Ciências em geral, ainda que os conteúdos de Geometria Analítica e Polinômios e Equações Algébricas, por exemplo, já tenham
sido, ou serão vistos, no mesmo ano. Destacam-se estes dois conteúdos,
uma vez que as relações entre eles e os Números Complexos podem ser
fartamente exploradas, seja pelo uso do Plano de Argand-Gauss, seja das
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raízes de equações polinomiais, por exemplo. Outros exemplos, relativos à
resolução de circuitos elétricos na disciplina de Física, entre tantos outros,
também podem ser dados.
MONZON (2010) destaca que nos livros didáticos as motivações iniciais
apresentadas só aumentam a confusão sobre o objeto que está sendo apresentado, pois na primeira abordagem geralmente se afirma que os Números Complexos foram inventados para resolver equações do segundo grau
que possuem o discriminante negativo, mas:
De fato, que utilidade poderiam ter objetos cuja existência
é motivada, logo no primeiro contato, pela capacidade que
possuem de fornecer uma solução ‘imaginária’ para uma equação que ‘sabemos’ que não tem solução, como nos foi demonstrado várias vezes? Pois é assim que quase sempre aprendemos
e ensinamos os Números Complexos. 1
Segundo CARNEIRO (2004), seja ao consultar os livros do Ensino Médio,
seja ao ouvir testemunhos de professores e alunos, constata-se que os Números Complexos geralmente são introduzidos por meio da seguinte definição
geral: “Um número complexo é um objeto da forma a + b 𝑖, onde a e b são reais,
e permanecem 1 válidas as leis da álgebra” (CARNEIRO, 2004, P. 2).
Em seguida, apresenta-se outra justificativa, que de certa forma pode
suscitar dúvidas sobre a credibilidade da matemática perante os alunos, afirmando que os Números Complexos são uma extensão dos Números Reais,
feita para resolver um problema. Esta afirmação pode ser pouco convincente
para os alunos, dando a entender que, para resolver um determinado tipo de
problema, poderíamos criar um novo conjunto, como diz Rosa:
Esse tipo de abordagem faz parecer que a matemática é mágica,
e que nunca haverá obstáculos para a mesma, pois qualquer que
seja a dificuldade pode-se inventar algum conceito [...] que supere
essa dificuldade [...] Alguém decidiu que era o momento de inventar os Números Complexos e simplesmente diz que
. 2
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também destaca a confusão que a definição do
significado do número 𝑖 pode causar nos alunos:
CARNEIRO (2004, P. 3)

Durante anos, convencemos e fomos convencidos de que o
quadrado de um número não pode ser negativo, e agora ‘cai
do céu’ um novo número cujo quadrado é . E se alguém pensa
que está delirando, nós professores garantimos que sim, pois este
é um número ‘imaginário’! Como podemos querer, depois disto,
que o principiante ache que os Números Complexos são úteis na
matemática e na física, ou pelo menos, ache que eles existem?

Os citados autores fazem compreender ser necessário que os professores busquem novas formas de apresentar este capítulo da matemática,
sem deixar a impressão de que esses números foram inventados para se
revolver um problema encontrado pelos matemáticos. Essa abordagem
pode causar uma primeira impressão negativa nos alunos, que podem se
desinteressar pelo conteúdo logo em seu início, uma vez que não percebem
neles algo prático ou consistente, mas algo inventado e sem aplicabilidade,
seja prática ou matemática.
Usar a História da matemática para mostrar o percurso histórico que
se desenvolveu para construir o conceito destes números pode ser uma
maneira de aprofundar a compreensão dos mesmos, ou ainda de apresentá-los de uma forma mais interessante para os alunos.

Os números complexos nos livros didáticos
A História da matemática oferece discussões importantes para que se compreenda por que o ensino atual é organizado de modo a priorizar o ensino algébrico dos Números Complexos. Como já mencionado, alguns livros didáticos
usam como motivação para a origem dos Números Complexos a necessidade

1 CARNEIRO, 2004, P. 1.

2 ROSA, 1998, P. 81 apud MONZON, 2010, P. 13.
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de se resolver equações do segundo grau. Segundo CARNEIRO (2004, P.
4): “Durante séculos, quando encontravam uma equação do segundo grau
com discriminante negativo, os matemáticos simplesmente diziam: ‘esta
equação não tem solução’, e pronto”. O verdadeiro desenvolvimento dos
Números Complexos começou quando os matemáticos se ocuparam em
determinar uma fórmula para a resolução de equações do terceiro grau.
Em LIMA (2001) os professores Augusto César Morgado e Eduardo
Wagner ao analisar livros de matemática do Ensino Médio, questionam por
que não respeitar a história e mostrar que os números complexos surgem
para que se use a Fórmula de Cardano no caso em que a equação de terceiro
grau tem três raízes reais.
O matemático italiano Girolamo Cardano (1501-1576), em 1545, ao
propor o seguinte problema: “dividir 10 em duas partes de modo que o
seu produto seja 40”, chegou à conclusão de que os valores
e
eram soluções do problema. Entretanto, logo depois ele
mesmo conclui que esta resposta não tinha significado. Para resolver este
problema nos dias de hoje procede-se como indicado a seguir:
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Na mesma época, outro matemático italiano, Niccolò Fontana (15001557), conhecido sob o pseudônimo Tartaglia, foi desafiado a um duelo
matemático, que envolvia a resolução de equações do terceiro grau. Mesmo
receoso, ele conseguiu vencer o duelo, e destacou em suas memórias:
“Mobilizei todo o entusiasmo, a aplicação e a arte que fui capaz, objetivando
encontrar uma regra para a solução daquelas equações, o que consegui em
10 de fevereiro de 1531” (GARBI, 2006, P. 121 apud ARAÚJO, 2006, P. 24). Depois
desse duelo, a disputa entre Cardano e Tartaglia se acentuou, até que Tartaglia chegasse à conclusão de que os Números Reais não eram suficientes
para estudar todo o campo da Álgebra, e que seria necessário considerar
números chamados de imaginários.
Nos anos seguintes, outros matemáticos apresentaram problemas
que também eram passíveis de ser resolvidos, apesar de possuírem em suas
soluções raízes de números negativos. Contudo, sempre havia o questionamento sobre se esses números realmente existiam. Eles ainda eram trabalhados envoltos em uma nuvem de obscuridade. Segundo CARNEIRO (2004, P. 4),
“Os complexos eram usados de forma envergonhada, e acompanhados de
nomes ofensivos, que permanecem até hoje na nossa nomenclatura – como
‘imaginários’ – mas ainda assim eram cada vez mais utilizados”.
No século XVIII, o matemático Leonhard Euler (1707-1783) introduziu
, mas ele também não conseguiu esclarecer o signifio símbolo 𝑖 para
cado matemático preciso desses números. Em fins do mesmo século, o matemático norueguês Gaspar Wessel (1745-1818) e, de forma independente, no
início do século XIX, o suíço Jean Argand (1768-1822), foram os primeiros
a apresentar uma representação geométrica dos Números Complexos.
Estes trabalhos não tiveram uma grande repercussão, até que o matemático alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855) fez esta mesma observação, propondo uma extensão sobre qual seria o comportamento deste
novo conjunto numérico. Gauss avançou até a demonstração do Teorema
Fundamental da Álgebra, afirmando que “[...] qualquer polinômio p(z)
com coeficientes complexos de uma variável e de grau n ≥ 1 tem alguma
raiz complexa” (CARNEIRO, 2004).
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Atualmente, os Números Complexos têm funções claras para aqueles
que trabalham não apenas com a matemática, mas também com a física,
apenas para citar duas áreas fundamentais do conhecimento humano.
O ‘segredo’ está na multiplicação dos complexos, que é essencialmente uma composição de rotações. É por isso que os
complexos aparecem inevitavelmente em muitos problemas
que envolvem rotação, círculo, funções trigonométricas, movimentos periódicos, etc. E é por isso também que encontramos
Números Complexos no estudo de circuitos elétricos, corrente
alternada, astronomia, motores e mecânica quântica. 3
Analisando o desenvolvimento dos Números Complexos entre os
matemáticos, MILIES (1993 APUD MONZON 2010, P. 19) afirma que foi apenas a
representação geométrica que deu a concreticidade para esses números.
Ainda segundo MONZON (2010, P. 19):
Se para os grandes matemáticos era difícil a aceitação desses
números, como para nossos alunos não vai ser? E se para eles
tudo flui quando foi dada sua representação matemática geométrica porque queremos ensinar diferente para os nossos alunos?
Analisando o enfoque histórico dos Números Complexos, ARAÚJO (2006)
destaca que podemos dividi-los em quatro tipos de linguagens para serem
abordadas pelos professores em sala de aula: simbólico, numérico, algébrico
e geométrico. Como relatado pela história, os Números Complexos só foram
realmente aceitos entre os matemáticos depois que puderam ser representados simbolicamente. Assim, a abordagem simbólica pode ser um bom
ponto de partida para o seu ensino, pois os símbolos “[...] forneciam resultados reais e úteis, o que justificava sua existência” (ARAÚJO, 2006, P. 27).

3 CARNEIRO, 2004, P. 5.
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Para o enfoque numérico, ARAÚJO (2006) sugere um trabalho de conexão entre os conjuntos numéricos, iniciando pelos Números Naturais até
chegarmos aos Números Complexos, utilizando-se da evolução ao longo da
história para justificar a criação de um novo conjunto. Gauss demonstrou a
importância dos Números Complexos, relacionando-os com as coordenadas
de um ponto em um plano cartesiano. Este método permite associar cada
número complexo a um único ponto do plano, o que mostra a relação com o
enfoque geométrico existente na história dos Números Complexos.
Desde que Raffaeli Bombeli (1526-1572) publicou o seu tratado de
Álgebra em 1572, pode-se considerar que os Números Complexos surgiram, apesar de ainda não estarem estruturados, como um conjunto. Atualmente eles são uma realidade presente na matemática, e assim, para serem
ensinados, precisam ser definidos de forma que seu conjunto seja respaldado com operações e propriedades. Nessa perspectiva, a abordagem algébrica pode ser uma forma interessante para que o professor apresente o
contexto histórico que levou a estas definições.

O ensino dos números complexos
pela abordagem geométrica
A maioria dos trabalhos e artigos analisados para a elaboração deste capítulo, como ARAÚJO (2006), CARNEIRO (2004) e MONZON (2010), apontam para
a importância de trabalhar as representações dos Números Complexos.
Seguindo essa proposta, temos a Teoria de Registros de Representação,
de Raymond Duval. Contudo, não será feito, neste trabalho, um aprofundamento desta teoria, que pode ser encontrado em CALDEIRA (2013) ou nos
próprios trabalhos de DUVAL (1995, 2009).
Para DUVAL (2009 APUD CALDEIRA, 2013), a aprendizagem da matemática constitui um campo de estudo privilegiado para a análise de atividades cognitivas fundamentais, como a conceptualização, o raciocínio, a
resolução de problemas e mesmo a compreensão de textos. Ele destaca a
importância da semiótica, que pode ser definida como a ciência de todas
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as linguagens (SANTELLA, 1990). Além disso, “[...] as representações semióticas são relativas a um sistema particular de signos, linguagem natural, linguagem formal, escrita algébrica ou gráficos cartesianos, figuras de um objeto
matemático” (DUVAL, 1995, P. 3, TRADUÇÃO NOSSA).
Para DUVAL (2009, P. 63), quanto maior for a articulação entre as diferentes formas de representar um objeto matemático, maior será a possibilidade de apreensão desse objeto:
O ponto comum à grande maioria dos bloqueios dos alunos, quaisquer que sejam os domínios de atividade matemática e qualquer
que seja o nível de currículo, é a incapacidade de converter a representação de um objeto em outra representação do mesmo objeto.
CALDEIRA (2013, P. 44) também destaca que:

O essencial para que haja o sucesso no ensino e aprendizagem de
um conhecimento matemático não são somente as representações utilizadas, mas principalmente a maneira como devem ser
utilizadas. A conceptualização e a aquisição de conhecimentos
ocorrem apenas quando o aluno consegue transitar com desenvoltura por diferentes registros.
Nota-se, assim, a importância das estratégias desenvolvidas quando
um professor busca mostrar a dependência e o relacionamento entre as
formas geométricas e algébricas de um número complexo, utilizando-se
de atividades que privilegiam os diferentes tipos de representação.
Mas como podemos fazer uma ligação entre a representação algébrica
e a geométrica? Como ressaltam CARNEIRO (2004) e MONZON (2010), ao ensinar, os professores geralmente priorizam a abordagem algébrica. Por um
lado, isso permite que os alunos operem com maior facilidade com esses
números; por outro, eles deixam de visualizar o significado geométrico
desses números, o que acaba levando-os a achar este assunto desinteressante ou sem sentido. CARNEIRO (2004) alerta para que, quando
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perdemos a chance de apresentar os complexos imediatamente como entes
geométricos, em geral não teremos a oportunidade de recuperar essa
representação, mesmo se aparecer, mais tarde, a forma trigonométrica.
E duas consequências nocivas advêm daí:

1. O iniciante permanece com uma visão demasiado formal

e algebrizante, não se beneficia da riqueza a visualização
e não empresta um ‘significado’ aos Números Complexos.

2. Dificilmente ocorrerá ao estudante aplicar Números Com-

plexos a problemas de Geometria. Sobre este ponto, a
experiência didática tem sido muito ilustrativa. Um exemplo típico é o celebre ‘problema da ilha do tesouro’ (CARNEIRO, 1999; CARNEIRO ET AL., 2001), várias vezes apresentado
para alunos da licenciatura ou em cursos de formação
continuada para professores. Não somente não ocorre
aos cursistas usar complexos para resolver este problema, como os mesmos ficam extremamente surpreendidos em saber. 4

Observando os Números Complexos de forma intuitiva, como eles
foram desenvolvidos, dar ênfase à sua forma geométrica para ensiná-los
também deveria ser algo intuitivo para os professores. Contudo, conforme
vários estudos (ARAÚJO, 2006; CALDEIRA, 2013), eles preferem ensinar pela forma
algébrica, pois isso facilita a manipulação dos alunos, o que é uma falha grave,
ainda mais levando-se em conta que um dos assuntos anteriores é, em muitos
casos, a Geometria Analítica, fato destacado por LIMA (2001, P. 467):

4 CARNEIRO, 2004, P. 9.
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A aritmética dos Números Complexos não apresenta dificuldades. A conexão com a Geometria, porém é deficiente, o que é
estranho pois a Geometria Analítica acabou de ser estudada.
As aplicações geométricas das operações entre complexos
(principalmente a multiplicação), tão belas como variadas, não
são exploradas. Isto é imperdoável, pois todo matemático ou
usuário da matemática, ao pensar num número complexo, sempre
o imagina como um ponto do plano coordenado e as operações
são interpretadas como transformações geométricas.
Com base no exposto até aqui, uma sugestão para iniciar este conteúdo seria apresentar aos alunos o plano de Argand-Gauss, conteúdo que não
deve ser de todo novo aos alunos, pois graficamente ele é muito similar ao
plano cartesiano. Ressalte-se que é importante mostrar aos alunos a diferença conceitual entre os dois. Na sequência, deve ser feita a identificação
da reta neste plano que representa os Números Reais e a que representa os
números imaginários. Depois de apresentar como se pode representar um
Número Complexo, com o plano de Argand-Gauss e outros conceitos geométricos, que os alunos também já devem conhecer da Geometria Analítica, a
apresentação de como se fazer operações neste conjunto e o significado de
alguns entes dos Números Complexos podem ser mais bem compreendidos
pelos alunos, pois eles terão uma representação visual dos mesmos. Uma
forma de melhorar esta compreensão visual por parte dos alunos, é utilizando os softwares geométricos, como o GeoGebra. A construção da representação pode ser uma boa estratégia para envolver os alunos e despertar
seu interesse.
A FIGURA a seguir mostra uma aplicação do GeoGebra desenvolvida
para trabalhar com os Números Complexos8. Na imagem estão indicadas as
posições geométricas, no Plano de Argand Gauss, dos números
e
.
8

Disponível em: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/kalinke/novas-tecnologias/trabalhos-desenvolvidos-por-alunos/
oa-1-2015/Rafael.zip
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FIGURA 2. TELA DO GEOGEBRA COM REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS

Possibilitar aos alunos alterar a parte real e imaginária com um resultado visual imediato irá ajudar na compreensão de como as partes afetam a
representação dos Números Complexos e posteriormente suas operações
e elementos, tal como indicado na sequente FIGURA, na qual se pode observar o resultado geométrico das operações de soma, subtração (diferença),
e
já apresenproduto e divisão (quociente) dos Números Complexos
tados anteriormente.

FIGURA 3. TELA DO GEOGEBRA COM REPRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS
COMPLEXOS

101

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Alguns professores podem argumentar que a abordagem geométrica
já está incorporada ao ensino tradicional, pois nada mais é do que a forma
trigonométrica ou polar dos complexos. CARNEIRO (2004, P. 8), entretanto,
argumenta que: “[...] a verdade é que o ensino dos Números Complexos [...]
até hoje ainda não se beneficiou como poderia e deveria da revolução geométrica desses números iniciada há 200 anos por Wessel, Argand e Gauss”.
Deve-se salientar que a adoção de uma abordagem geométrica dos
Números Complexos não elimina, obviamente, a representação algébrica.
Outra questão que se pode levantar é que, se os complexos forem apresentados como pares ordenados de reais, os alunos não veriam como o corpo dos
complexos estende o dos reais. Nesse aspecto CARNEIRO (2004, P. 9) explica que:
Na realidade, o corpo dos complexos contém uma cópia
perfeita dos reais, que é o eixo das abcissas do plano cartesiano,
ou seja, o conjunto dos complexos da forma (a; 0), que são
identificados com o respectivo real a. E é esta identificação
que permite compreender, do ponto de vista da abordagem
geométrica, por que ‘todo complexo pode ser escrito na forma
a + b 𝒊’. De fato: (a; b) = a(1; 0) + b(0; 1) = a + b 𝒊, já que (1; 0)
se identifica com 1, e (0; 1) = 𝒊.

CARNEIRO (2004) salienta que neste ponto novamente podemos fazer uma

ligação com a História, pois os matemáticos inicialmente acreditavam que os
Números Complexos serviam para resolver equações, mas com isso acabaram
desenvolvendo um conjunto que estende os números reais de uma forma algebricamente perfeita, e que permite explicar vários conceitos que aparentemente eram estranhos no conjunto dos reais. Citando Hadamard (1865-1963
APUD CARNEIRO, 2004, P. 10): “O caminho mais curto entre duas verdades no
campo real (muitas vezes) passa pelo campo complexo”.
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Conclusão
Aceita-se que o ensino dos Números Complexos é importante e precisa
estar na grade curricular do Ensino Médio. Trata-se de um conteúdo que,
se ensinado de forma significativa e clara, expande a visão limitada que os
alunos podem ter sobre o seu ensino, de que os números se resumem ao
Conjunto dos Números Reais, quando na verdade ele se expande em outros
conjuntos, que em alguns casos e nas suas respectivas épocas eram inimagináveis para o conhecimento humano. Ao ensinar os Números Complexos,
o professor estará dando uma pequena amostra desse universo maior e, em
alguns casos, desconhecido, no qual está envolta a matemática.
Existem formas alternativas para que o professor desperte o interesse dos alunos pelo conteúdo, de modo que consigam compreender a
importância histórica que os complexos tiveram para o desenvolvimento da
matemática, e o que eles realmente representam. A utilização da representação geométrica pode ser um importante diferencial para isso.
Muitos autores (ALMEIDA, 2013; VASSALLO NETO, 2013) indicam as possíveis falhas no ensino deste conjunto de números, e os docentes precisam
recorrer a metodologias de ensino diferenciadas, buscando que os alunos
não saiam do Ensino Médio considerando os Números Complexos um
conteúdo desinteressante e sem sentido.
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Introdução
O conteúdo escolar que o aluno deveria trazer quando entra no ensino médio,
tem orientado, muitas vezes, posturas pedagógicas. Ao pautar-se em pré-requisitos, se destaca o que o aluno não sabe, estabelecendo um trajeto de ensino
que traz em seu núcleo a falta refletida pela defasagem na escolarização prévia.
Funde-se a visão de pré-requisito com a de conhecimento prévio (WEISZ,
2000), e a aprendizagem da matemática escolar orientada por apostilas e
livros didáticos em muitas situações tem sido o horizonte do ensino.
Como professores da Educação Profissional, atuantes na educação
básica e no ensino superior, observamos que muitos estudantes não avançam
em sua compreensão pela falta de construções que considerem o palpável
nos processos de ensino. Se nos anos finais do ensino fundamental espera-se
do aluno o afastamento do palpável, do observável, no ensino médio isso se
intensifica. Parece-nos, pela fala dos nossos estudantes, que os problemas
dos livros são elaborados para serem resolvidos em sala de aula e que a maturidade acadêmica é demostrada pela condição de cada um em dar respostas
adequadas sem intervenção de práticas em que o estudante construa conhecimento com materiais manipulativos ou vivências de campo.
Sobre isso nos chamou atenção a entrevista de George Pólya a Jeremy
Kilpatrick, publicada na revista Quadrante (KILPATRICK, 2010), na qual esse
educador revela seu modo de pensar o fazer matemático e o conhecimento
dessa área, bem como dos profissionais que a ela se dedicam. Ao se referir
às aulas frequentadas enquanto estudante, Pólya afirma: “[...] conseguia
lembra-me de tudo o que fazia, mas não do que as outras pessoas faziam
[...]” (KILPATRICK, 2010, P. 106).
Ao lhe perguntarem sobre diferenças entre profissionais da área,
KILPATRICK (2010, P. 107) respondeu que “Pessoas diferentes têm pontos
fortes e pontos fracos diferentes” e ilustra essa afirmação comparando-se com um amigo matemático:
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[...] era muito bom na generalização, era muito inteligente,
conseguia captar e compreender muito rapidamente uma ideia
nova e generalizá-la. Eu sou mais [...] Eu prefiro pegar em algo
tangível, começar com alguma coisa tangível, partir da coisa
física ou mesmo do dia a dia. Ora, isto é muito diferente.
Respondendo a outra pergunta, ele continua falando de seu perfil como
matemático e de alguns colegas, sobre os quais se refere como aqueles que
transitam pelas ideias mais elaboradas abstratamente e aqueles que necessitam do tangível, da visualização, dos contextos. Sintetiza sua compreensão:
[...] ora bem, há dois tipos de macacos. Os macacos que
andam no cimo das árvores e os macacos que andam cá por baixo
[...]. “São [macacos] diferentes, tal como também as pessoas
são diferentes. 1
O estar com o aluno, ouvindo-o atentamente, tem orientado nosso
modo de ser professor e favorecido nossa formação como docente. Nesse
sentido, nos empenhamos em estudar matemática com alunos do ensino
médio, nos valendo da construção e uso de material manipulativo.
Investimos, assim, na orientação de estudos de alunos da educação
profissional que visam aos cursos de engenharia para o ensino superior,
tendo como possibilidade aproximar os alunos de ideias matemáticas, em
problemas ou situações que não foram esclarecedores em sua escolarização prévia. Pensamos contribuir, assim, com a aprendizagem, despertando o gosto pela disciplina e a procura pelas engenharias, ou seja, por
áreas em que o pensamento matemático perpassa a formação.

1 KILPATRICK, 2010, P. 107-108.
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Neste capítulo vamos expor alguns aspectos do trabalho desenvolvido
no Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de professores (GEForProf),
que contou com alunos do ensino médio profissionalizante da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus Curitiba.

Materiais didáticos: possibilidades
para o ensino da matemática
A importância de material manipulável no ensino de matemática muito deve
ao trabalho da médica Maria Montessori (1870-1952). Foi no tratamento
de crianças com deficiência mental que as pesquisas que vinha desenvolvendo se enveredaram da área da saúde para a da educação. Montessori
constatou que muitas das dificuldades de aprendizagem que as crianças
apresentavam não eram de natureza clínica, mas se faziam presentes por
conta do encaminhamento pedagógico.
Vendo, à época, que a escola contava com métodos ultrapassados para o
ensino de crianças, ela desenvolveu materiais específicos (como por exemplo,
o material dourado) e uma metodologia para seu uso. Suas pesquisas acabaram por formar uma legião de professores, que propagaram sua metodologia
para o trabalho com a educação infantil. Montessori defendeu a importância
de a escola utilizar material didático manipulativo, amparada por ações metodológicas que frutifiquem esse uso (COSTA, 2001).
O método Montessori, que respondia ao chamado da escola nova por
uma educação libertadora, ainda é colocado em prática em muitos países.
Do mesmo modo, os materiais elaborados estão presentes em muitas escolas,
desempenhando a função de favorecer a aprendizagem ao partir do concreto.
Em meados do século passado, o ensino da matemática no Brasil
passou por profundas mudanças com o movimento da matemática moderna.
Sua característica básica estava em aproximar as matemáticas escolar e
científica, fundamentando o ensino nas estruturas algébricas e na teoria
dos conjuntos (FIORENTINI, 1995; IMENES, 1989). ROCCO E FLORES (2010, P. 62),
analisando documentos que retratam a modernização da matemática,
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olhando particularmente para o ensino da geometria, reforçam a evidência do “[...] rigor e o formalismo na linguagem, a relevância das estruturas
matemáticas e sua abordagem axiomática e dedutiva”. Entretanto, cabiam
nessa proposta um viés dedutivo e outro intuitivo, dadas as influências do
trabalho de Piaget, que defendia a proximidade das “[...] ideias estruturalistas da matemática e as estruturas operatórias da inteligência” (ROCCO;
FLORES, 2010, P. 62). Sobre essa vertente intuitiva, o estudo mostra a preocupação com conteúdo e método e, deste, emerge o uso de material manipulável, indicado especialmente para estudantes de 11 a 15 anos, “[...] para
favorecer a observação e a experiência” (ROCCO; FLORES, 2010, P. 62).
Mesmo sem traçar um percurso histórico, alguns autores indicam que
a disseminação de trabalhos que trazem o uso de materiais didáticos para o
ensino da matemática tem sido crescente. FIORENTINI E MIORIN (1990), LORENZATO (2006), NACARATO (2005), entre outros, destacam que os interesses dos
docentes vão desde a possiblidade de chamar a atenção do aluno para as
aulas, ilustrar certas situações, fixar conteúdos ensinados até atuar como
disparador para o conhecimento de algo inédito, novo. Mesmo assim, diante
do reconhecimento da importância de um encaminhamento diferenciado,
NACARATO (2005) chama a atenção para a pragmática que envolve esse tema. É,
pois, visível a multiplicação de trabalhos, muitos desacompanhados de uma
reflexão que subsidie a prática pedagógica.
A esse respeito, voltamos o olhar a trabalhos que vêm amparando
a ação docente na educação básica. Encontramos em pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense (UFF) um referencial Kalleff,
REI E GARCIA (1996) publicam um livro endereçado aos professores sobre a
utilização de material didático como jogos, quebra-cabeças e geoplanos.
Apresentam um referencial, apontando os materiais, possibilidades
de uso e problemas a serem propostos enfatizando os conteúdos. Com base
nas pesquisas desenvolvidas no âmbito da geometria, afirmam que os
materiais favorecem a superação do ensino centrado nos modelos matemáticos, os quais passam a se ancorar na realidade do aluno, presentes nas
formas que aparecem na natureza e nas regras matemáticas que possibilitam operar com essas formas. Para tanto, sugerem que este viés do
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trabalho pedagógico requer um movimento que vise destacar as relações
matemáticas, conjecturar sobre o visto, chegando às generalizações.
Os autores citados afirmam que uma das dificuldades em avançar
na compreensão da matemática está na postura docente. Para MEDEIROS
(2005, P. 28), a didática que prevalece é aquela em que “[...] o professor dá
aulas, dá a matéria, dá a matemática para o aluno. [...] Ele faz para o aluno,
mas não com o aluno”. Nesse sentido, abre-se a perspectiva para que:
[...] o ensino de matemática não seja visto como um processo
mas sim como um projeto, um lançar-se para o futuro, para que
os resultados desse ensino não sejam apenas a aprendizagem de
algoritmos (que é processo), mas sejam compreensão. 2

Um projeto de ensino no encontro professor-aluno:
encaminhamentos metodológicos
O percurso deste estudo foi elaborado no diálogo professor-aluno. Nos
encontros com alunos do ensino médio presenciamos a recorrência do
discurso do entendimento de geometria como algo palpável e da trigonometria com um conteúdo que algumas vezes se vale da geometria euclidiana para estabelecer resultados. Revelam, assim, uma proximidade e um
distanciamento entre esses dois tópicos ao considerarem que muitas das
regras expressas no estudo de trigonometria surgem na sala de aula como
tabelas que se doam à memória. Encontramos nessas percepções sobre
suas aprendizagens um foco a ser iluminado.
Propusemos o estudo trigonometria e triângulos com o uso de materiais manipulativos, indo ao encontro do relatado nos depoimentos de
alunos dos cursos técnicos e de primeiro período de engenharia sobre

2 MEDEIROS, 2005, P. 34.
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as dificuldades em compreender esses assuntos e de retomá-los no ensino
superior reelaborando seus conhecimentos.
Partimos para o trabalho nos perguntando: o que vamos trabalhar
inicialmente, já que trigonometria é um capítulo extenso das ementas de
ensino? Que materiais se mostram favoráveis?
Levando em consideração o estudo realizado, que integrou alunos do
primeiro ano de engenharia e de cursos técnicos, estes falaram das dificuldades em compreender certos exercícios modelos apresentados em livros
didáticos que enfatizam o uso de triângulos para a solução. Quando esses
problemas envolvem relações trigonométricas, a situação se agrava. O que
significa dizer que o seno de x é 0,7 e que o cosseno de x é 0,5?
Partimos de problemas prontos, publicados em livros didáticos, e
os tomamos em situações vividas. Para tanto, foi marcado um encontro
no Jardim Botânico, em Curitiba, onde poderíamos ter as experiências de
saber a altura de uma árvore, avistar um prédio distante e estimar, após
algumas atividades, o número de andares pela sua altura, por exemplo.
Esses são problemas típicos de livros e apostilas, e poucos alunos atribuem
significado ao que é perguntado, de modo que o resultado faça sentido.
Deparamo-nos, então, com algumas questões. A primeira delas: como
elaborar um problema ou problematizar o exposto em livros didáticos?
Sabíamos o estilo de questões que são apresentadas, mas elaboraríamos
as nossas questões no próprio ambiente de estudo, conforme as coisas
fossem se mostrando instigadoras.
Outra questão que se apresentou: que materiais levaríamos? Tendo
como disparador determinar alturas de prédios, por exemplo, são medidas não passíveis de obter diretamente com trena, fita métrica ou outro
instrumento simples. Assim, nós, professores, propusemos a utilização
do teodolito9. Estudamos com os alunos as suas características e partimos
para a construção de um teodolito elementar.

9

Um teodolito é um instrumento óptico de medida utilizado na topografia,
na geodésia e na agrimensura para realizar medidas de ângulos.
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As questões continuavam se apresentando, e continuamos a nos perguntar: E sobre senos e cossenos? Levaríamos uma calculadora científica, que já nos
fornece esses dados? Usaríamos uma tabela trigonométrica pronta retirada de
um livro e uma calculadora comum? Construiríamos materiais didáticos?
Entendendo a necessidade e a importância de mantermos os alunos
comprometidos, mantivemos a proposta de trabalhar na pesquisa, construção e aplicação de materiais manipuláveis, com potencial de proporcionar o
entendimento dos conteúdos. Assim sendo, pensamos em um instrumento
auxiliar. Construímos com os estudantes um geoplano10 centrado em um
transferidor, com mobilidade para arcos, ângulos e eixos, também conhecido por circunferência trigonométrica interativa.
Para calcular, por exemplo, o sen 30º na circunferência trigonométrica interativa, determinamos nela um ângulo central de medida 30º, cujo
vértice será o centro dessa circunferência, um dos lados será a régua fixa
junto ao eixo das abscissas e o outro o primeiro braço deslizante (intersecção deste com a circunferência), formando um arco de 30º medido com
auxílio do seu transferidor. Posicionamos o segundo braço deslizante, que
fica na extremidade do primeiro braço, na horizontal, paralelamente ao eixo
das abscissas até encontrar o eixo das ordenadas. O valor entre o centro da
circunferência e a intersecção desse braço deslizante com o eixo ordenada,
nos dá o valor do seno procurado, destacado em verde na FIGURA 1 a seguir.

10

Tabuleiro em policarbonato, formato quadrado, com braços deslizantes, duas réguas e transferidor (360º).
A circunferência trigonométrica interativa tem por finalidade apresentar a visualização do estudo das funções
trigonométricas, definindo de forma concreta as relações entre ângulos e os seus respectivos valores de seno,
cosseno, tangente e cotangente.
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FIGURA 1. CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA
3 FONTE: MOCROSKY, 2013.
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De maneira análoga procedemos para calcular o cosseno de um
ângulo na circunferência trigonométrica interativa. Por exemplo, para
calcular o cos 60º, marcamos um ângulo central de medida 60º, cujo vértice
será o centro da circunferência, um dos lados será a régua fixa junto ao eixo
das abscissas, e o outro o braço deslizante (intersecção deste com a circunferência) formando um arco de 60º medido com auxílio do seu transferidor.
Porém, posicionamos o segundo braço deslizante, que fica na extremidade
do primeiro braço, na vertical, paralelamente ao eixo das ordenadas até
encontrar o eixo das abscissas. O valor entre o centro da circunferência e a
intersecção desse braço deslizante com o eixo abscissas nos dá o valor do
cosseno procurado, apresentado em verde na FIGURA 2 ao lado.

Elaboração-realização do estudo na prática
Com a intenção de construir uma prática favorável à atribuição de significados ao se trabalhar com os alunos, construímos com eles os instrumentos
com os quais iríamos a campo problematizar alguns exercícios de livros didáticos, apontados por eles como desafiadores para a compreensão.
Consideramos que, no estudo da trigonometria, é de fundamental
importância a observação de distâncias entre objetos, tais como prédios,
árvores, torres, pontes, etc. Escolhemos três atividades a ser desenvolvidas
no jardim botânico. Atividades estas pensadas de modo que os alunos vivenciassem, na prática e num mundo real, problemas relacionados com o que
eles encontram nos livros didáticos. Elas serão apresentadas a seguir.
ATIVIDADE 1
É comum encontrar nos livros didáticos problemas que solicitam calcular altura de torres, postes, árvores, morros, picos, entre outros, conhecendo
a distância entre sua base e o observador. Assim, nossa primeira atividade foi
escolher uma árvore do Jardim Botânico de Curitiba e medir sua altura, usando
o nosso conjunto de instrumentos, tal como ilustrado na FOTOGRAFIA 1 a seguir.
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FIGURA 2. CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA
4 FONTE: MOCROSKY, 2013.
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A partir da base da árvore, andamos 15 metros e medimos a distância
com uma trena, encontrando a distância entre a árvore e o observador. Este
avistou o topo mais alto da árvore e, usando o teodolito elementar, encontrou um ângulo agudo de 55º, tendo como vértice o centro do transferidor
e como lados o fio e o teodolito, tal como ilustrado na FOTOGRAFIA 2.
Logo fomos questionados sobre o ângulo formado. Mostramos aos
alunos, como ilustrado na sequente FOTOGRAFIA 3, que, quando se usa um
teodolito construído com um transferidor (como foi nosso caso), é preciso
usar o ângulo complementar, pois, ao levantar o teodolito para observar
o topo da árvore, o pendulo se move e o fio forma um ângulo agudo cujo
vértice será o centro do transferidor e cujas semirretas que representam
os lados serão o fio e o teodolito. Porém, precisamos usar o ângulo entre a
reta imaginária paralela ao chão e o teodolito, tendo como vértice o olho do
observador. Assim, precisamos do ângulo complementar.
Destacamos que uma alternativa seria elaborar um transferidor auferido já com os ângulos finais, como se pode ver na FOTOGRAFIA 4.
De posse de todas as medidas, valemo-nos das relações trigonométricas para calcular a altura da árvore, levando também em consideração que a
medida da árvore será composta do valor de x desconhecido adicionado da
medida do chão até o olho do observador. Estas atividades estão representadas nas FOTOGRAFIAS 5, 6 e 7 a seguir.
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ATIVIDADE 2
Também é comum encontrar nos livros didáticos problemas para aquilatar altura de torre, postes, árvores, morros, picos, largura de rio, entre
outros, nos quais não podemos medir a distância entre a base e o observador.
Por exemplo: um agrimensor quer calcular a altura de um morro, na margem
oposta de um rio. Como não podemos determinar diretamente essa medida,
podemos proceder da seguinte maneira: marcamos um ponto A, situado na
margem do rio, e observamos o ponto mais alto do morro sobre um ângulo
com a horizontal. Afastando-nos alguns metros até um ponto B, marcamos um
segundo ângulo com a horizontal, e montamos um sistema trigonométrico.
Assim, para a nossa segunda atividade, escolhemos um prédio de 21
andares (térreo e mais 20 andares) visto do Jardim Botânico e que ficava do
outro lado da rua, não nos sendo possível o acesso à sua base. Nessas condições, não poderíamos resolver esse problema da mesma forma que resolvemos a situação proposta na Atividade 1. A FOTOGRAFIA 1 a seguir mostra o
prédio escolhido.
Juntamente com os estudantes, analisamos o problema proposto e
pedimos que eles fossem em busca de soluções. Inicialmente, eles escolheram um lugar plano e marcaram um ponto A. Desse ponto, um estudante
olhou para o ponto mais alto do prédio e, com o teodolito, registrou um
ângulo de 12º com a horizontal. Em seguida, andando 51 metros em direção ao prédio, marcaram um ponto B, do qual o mesmo observador olhou
para o ponto mais alto do prédio e registrou a medida de um ângulo de 19º,
tal como ilustrado na FOTOGRAFIA 2 subsequente.
Consideramos a distância entre o ponto B e a base do prédio como
o valor desconhecido x, e a altura do prédio como valor desconhecido y.
Separando em dois triângulos retângulos, formamos um sistema de equações para determinar os valores de x e y. Estes procedimentos estão ilustrados nas FOTOGRAFIAS 3 e 4 ao lado.
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Os valores encontrados foram de 56,76 metros para a distância entre
o observador e o prédio, e de 58,4 metros para a altura do prédio. Considerando que na construção civil um prédio de apartamentos tem, em média,
3 metros para cada andar, do chão até o teto, estimamos que o edifício
em questão teria 19 andares mais o térreo. Deslocamo-nos até o edifício
e perguntamos ao síndico, e comprovamos que ele tinha exatos 21 andares (20 andares mais o térreo). Em discussão com os alunos, eles julgaram
insignificante a diferença, tendo em vista o rigor nas medidas. Enfatizamos
que essa diferença decorreu de vários fatores, a exemplo do desnível do
terreno e, principalmente, de termos utilizado um instrumento construído
para fins pedagógico e, portanto, de baixa precisão.
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ATIVIDADE 3
Outro exercício comum nos livros didáticos é o de calcular a altura de
uma janela de um prédio, a altura de uma placa posicionada em cima de um
morro, e outras situações similares. Por exemplo: Um observador, situado
a 50 metros de um morro, avista do mesmo lugar o pé de uma placa de
propaganda, sobre um ângulo de 35º e a parte de cima da mesma placa,
sobre um ângulo de 78º. Determine a altura dessa placa. Para resolver
esse tipo de problema, construímos dois triângulos retângulos, um deles
contendo a medida da altura (y metros) do morro no cateto oposto ao ângulo
de 35º, e a medida da base do morro até o observador (50 metros) como
cateto adjacente. No segundo triângulo temos a medida da altura (y metros
do morro somado à altura x metros da placa) como cateto oposto ao ângulo
78º e a medida da base do morro até o observador (50 metros) como cateto
adjacente. Monta-se, então, um sistema de equações para encontrar os valores de x e y.
Com base no exposto, a terceira atividade que propusemos foi encontrar a medida da altura de uma janela superior da estufa do jardim botânico
de Curitiba, como na FOTOGRAFIA 1 a seguir.
Para resolver esse tipo de problema, separamos dois triângulos retângulos, um deles sendo a medida da altura (y metros) do morro o cateto
oposto do angulo 35º e a medida da base do morro até o observador (50
metros) de cateto adjacente. No segundo temos a medida da altura (y metro
do morro somado à altura x metro da placa) como cateto oposto ao ângulo
78º, e a medida da base do morro até o observador (50 metros) de cateto
adjacente. Então montamos um sistema de equações, conforme FOTOGRAFIA 2
ao lado, para achar x e y.
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Considerações finais
Em nossos estudos, encontramos um modo de estarmos em formação e,
nesse movimento cotidiano da ação docente, compreendemos nosso campo
de estudo e pesquisa. Ouvir o aluno para conduzir as atividades pedagógicas tem sido uma prática da qual nos valemos para a formação em serviço.
O trabalho de SMOLE E DINIZ (2013) nos inspira, pois consideramos que, no estar
com o aluno, nós nos formamos, tendo no horizonte dessa formação favorecer.
[...] a aprendizagem da matemática, para que seus alunos possam
desenvolver formas valiosas de pensar, acreditamos que o modo
de atuação traçado por nós pode ser resumido em tornar o
professor um questionador que investiga sua prática e de forma
reflexiva, mas que, ao mesmo tempo, se percebe profissional em
constante formação e valorização. 5

5 SMOLE; DINIZ, 2013, P. 33.
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Nesse encontro e no trabalho intencional de ensinar, procuramos conduzir as atividades pautados em perguntas, às quais perseguimos em nosso
trajeto formativo. Perguntamo-nos: o que o aluno nos diz? O que ele está
entendendo? Que compreensões ele está tendo sobre o estudado? O que
vamos fazer? Como fazer isso que se mostrou relevante? E assim enfrentamos
os desafios de ensinar matemática na educação profissional, enfatizando que
o processo de ensino deve dialogar com o de aprendizagem (WEISZ, 2000),
de modo que a “[...] finalidade específica de todo material didático é abrir a
cabeça, provocar a criatividade, mostrar pistas em termos de argumentação
e raciocínio, instigar ao questionamento e à reconstrução” (DEMO, 1996, P. 45).
Com essas experiências, acreditamos que a visualização dos elementos geométricos e suas relações é fundamental na construção de conceitos, regras
de cálculo e algoritmos, como ferramentas na solução de problemas diversos.
Por fim, optamos por trazer em nosso trabalho com os estudantes a
construção de material manipulativo com vistas aos conteúdos de trigonometria. Tal escolha se deu por este conteúdo escolar ter sido enfaticamente
apontado pelos alunos como merecedor de atenção. Já a construção de materiais ocorreu por acreditarmos que a “[...] ação de produzir o material é mais
importante que o próprio material produzido” (ROSA NETO, 1988, P. 45).
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