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O desenvolvimento da Matemática sempre
esteve ligado às necessidades da humanidade,
à busca de soluções para problemas de
ordem biológica, industrial, econômica, social.
Grandes descobertas ao longo da história
estão diretamente relacionadas a impulsos
VLJQLÀFDWLYRVQRVHL[RVGH1~PHURVGH
Geometria e de Medidas. Entre esses avanços,
um dos mais importantes foi o surgimento
de registros numéricos que conseguissem
representar a ideia de partes do inteiro, indo
além das contagens de quantidades discretas,
em que
contamos os objetos um a um.
2VQ~PHURVUDFLRQDLVFRPRFRQKHFLGRV
atualmente, nas suas formas decimal e
fracionária, surgiram como solução para que
se pudessem escrever resultados de medições
QmRH[DWDV$LQGDKRMHDRDÀUPDUPRVTXHR
comprimento de um móvel é de “oito palmos
e mais um pouco”, mostramos que a) o
comprimento desse móvel é maior que oito,
porém não chega a nove palmos e b) em

´$OJXPDV HPSUHVDV Mi
H[LJHP R GRPtQLR HP

VLWXDo}HVFRPRHVVDRVQ~PHURVQDWXUDLV
 QmRVmRVXÀFLHQWHVTXDQWRj
precisão que o rigor da linguagem matemática
H[LJH6HSRUXPODGRHVVDMXVWLÀFDWLYDQRV
parece clara e relativamente simples, por outro,
deparamo-nos com um dos maiores obstáculos
da aprendizagem na educação básica:
nossos alunos chegam ao ensino médio com
SRXTXtVVLPRFRQKHFLPHQWRVREUHRVQ~PHURV
racionais, sobretudo na forma fracionária, o que
se transforma em obstáculo importante para a
DSUHQGL]DJHPGHPXLWRVRXWURVFRQWH~GRVQmR
só da própria Matemática, como também das
áreas do conhecimento que recebem o suporte
dessa ciência. Frente a uma situaçãoproblema
TXHH[LMDRUHVXOWDGRGHQmRp
UDURHQFRQWUDUPRVHVWXGDQWHVGRÀQDOGR
HQVLQRIXQGDPHQWDOTXHHQFRQWUDPFRPR
resposta, baseados na concepção equivocada
de que podem operar isoladamente com o
numerador e o denominador de cada fração.
$HVVDGLÀFXOGDGHDFUHVFHQWDPRVRXWUDTXH
faz toda a diferença na compreensão do que
uma fração representa: quando elegemos
XPQ~PHURQDWXUDOSDUDLQGLFDUGHWHUPLQDGD
quantidade, sabemos que somente esse
Q~PHURSRGHUHSUHVHQWiODIDWRTXHQmRRFRUUH
com as frações. Para nos referirmos a três
folhas de papel, usamos o símbolo “3”,
pois somente ele pode representar essa
quantidade. Por outro lado, a metade de uma
folha pode ser representada não apenas pela

QRV HVWXGRV R DOXQR SRGH
FRQVHJXLUXPERPGHVHP

JHLUD PHOKRU SDUD VHX
DSUHQGL]DGR1DLQIkQFLD

IUDomRPDVSRUWRGDDVXDFODVVHGH
HTXLYDOrQFLD2XWURDVSHFWR
TXHGLÀFXOWDRHQWHQGLPHQWRGHVVHQRYR
conjunto numérico envolve os critérios de
comparação e ordenação: a escola ensina que
pPHQRUGRTXHPDVTXHUTXHRDOXQR
por meio de uma regra pronta, conclua que
pPDLRUGRTXH$iUHDGH(GXFDomR
0DWHPiWLFDWHPDSUHVHQWDGRQDV~OWLPDV
GpFDGDVLQ~PHURVHVWXGRVHPGLYHUVDVOLQKDV
GHSHVTXLVDVFRPSURYDQGRDH[LVWrQFLD
GHVVDVGLÀFXOGDGHVTXHSRGHPVHUHYLWDGDV
quando algumas medidas são tomadas pela
escola, pelo professor e pela rede de ensino.
Entre essas medidas, um olhar crítico ao livro
didático e aos demais materiais disponíveis
permite complementar atividades propostas
sempre que necessário. O olhar crítico, por outro
ODGRH[LJHHVWXGRPXLWDVOHLWXUDVJUXSRVGH
trabalho coordenados por docentes que sejam
multiplicadores de boas práticas.
1REDQFRGHWHVHVGD&RRUGHQDomRGH
$SHUIHLoRDPHQWRGH3HVVRDOGH1tYHO6XSHULRU
&DSHV IXQGDomRGR0LQLVWpULRGD(GXFDomR
0(& TXHWHPHQWUHVXDVDWLYLGDGHV
um trabalho de divulgação de produções
FLHQWtÀFDVpSRVVtYHOHQFRQWUDULQ~PHUDVWHVHV
de doutorado e dissertações de mestrado que
DQDOLVDPDVGLÀFXOGDGHVGRVDOXQRVGHVGHRV
anos iniciais do ensino fundamental, quando
são dados os primeiros passos na construção
GRFRQFHLWRGHQ~PHURUDFLRQDO

DXPHQWD D FDSDFLGDGH
FXOWXUDOHLQWHOHFWXDO

Muitos desses trabalhos, devidamente
embasados em pesquisadores conceituados
na área de Educação Matemática, presentam
sugestões de atividades a serem desenvolvidas
em sala de aula para favorecer a compreensão
da ampliação do conjunto dos naturais para
o dos racionais. Tais sugestões vão desde a
utilização de tiras de papel, para se desenvolver
o conceito de equivalência, até o uso de novas
WHFQRORJLDVGHL[DQGRTXHRVGRFHQWHVIDoDP
suas opções de acordo com o que sua escola
RXUHGHGHHQVLQRSRGHGLVSRQLELOL]DU6HSRU
XPODGRKiLQ~PHUDVVXJHVW}HVGLVSRQtYHLV
para contribuir com o trabalho do professor, por
outro, percebemos que pouco se avançou na
melhoria dos índices de desenvolvimento das
habilidades relativas ao conceito e às operações
FRPQ~PHURVUDFLRQDLV3DUDVHFRPSURYDUHVVD
DÀUPDomREDVWDREVHUYDURVUHVXOWDGRVGDV
provas aplicadas em larga escala.
3DUDTXHDSUiWLFDHVFRODUVHMDEHQHÀFLDGD
pelos avanços dos estudos na área, há que
se fazer ampla divulgação, junto à educação
básica, das pesquisas realizadas nas
SyVJUDGXDo}HVDXPHQWDUDSUR[LPLGDGHHQWUH
essas pesquisas e as redes de ensino; como
também promover formações continuadas em
serviço que ofereçam, verdadeiramente, ao
professor, tudo o que ele não teve em sua
formação inicial: acesso à compreensão
desses conceitos e da transposição didática
adequada.

