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RESUMO 
 

 
O presente estudo insere-se no Projeto AProvaMe – Argumentação e Prova na 

Matemática Escolar – que tem como principais objetivos: levantar um mapa das 

concepções sobre argumentação e prova de alunos adolescentes (14-15 anos) 

em escolas do Estado de São Paulo; formar grupos colaborativos compostos por 

pesquisadores e professores para elaboração de situações de aprendizagem, 

visando a envolver alunos em processos de construção de conjecturas e provas 

em contextos integrando ambientes informatizados; avaliar estas situações de 

aprendizagem, em termos da compreensão dos alunos sobre a natureza e 

funções da prova em Matemática. 

Nosso trabalho refere-se, particularmente, ao primeiro objetivo acima enunciado e 

propôs a análise de uma coleção de livros didáticos de Matemática do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries). Esta coleção é adotada na Escola onde atuamos 

como docente. Nosso estudo complementou os dados coletados por meio de um 

questionário sobre o tema, aplicado em cerca de 2.000 alunos. Com a análise, 

buscou-se identificar a abordagem de ensino presente na obra, no que se refere a 

provas ou justificações, bem como estimar algumas influências desse tipo de 

abordagem nas respostas ou concepções dos alunos. 

Foram analisados alguns tópicos de Álgebra e de Geometria escolhidos por 

serem geralmente tratados no ensino e, conseqüentemente, presentes na maioria 

dos livros didáticos e, também, por julgarmos que estes dariam lugar a um 

trabalho com provas e argumentação. 

As análises mostram que, nessa coleção, há pouca ênfase em situações que 

envolvam os alunos na produção de provas. As oportunidades de fazer com que 

os alunos elaborem suas próprias conjecturas também são raras na obra. Várias 



verificações experimentais podem ser observadas, em particular em Geometria, 

mas não se identificam tentativas de transição para um trabalho com provas 

conceituais nem discussões sobre a generalidade de uma prova. 

Após a análise da referida coleção de livros didáticos, fizemos a sugestão de uma 

seqüência de ensino sobre um dos tópicos de Geometria analisados. Nessa 

seqüência procuramos complementar a proposta apresentada na coleção, 

ampliando as possibilidades de engajar os alunos na fase de conjectura e 

posterior elaboração de uma prova. 

 

Palavras-chave: ensino de prova; argumentação; livros didáticos; concepções, 

seqüência de ensino. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This study is inserted in the AProvaME – Argumentação e Prova na Matemática 

Escolar project – which has as mains purposes: to raise a map of the conceptions 

about argumentation and proof of teenager students (14-15 years old) in schools 

of the State of São Paulo; to build collaborative groups composed of researchers 

and teachers for the elaboration of learning situations, to aim at involving students 

in the building process of assumptions and proof in contexts integrating 

computerized environments; to evaluate these learning situations according to the 

comprehension of the students about nature and functions of the Mathematics 

proof. 

 

Our essay refers, particularly, to the first purpose related above and it proposed 

the analysis of a collection of Mathematics didactic books from Elementary School 

(5th to 8th grades). This collection is adopted at the School where we are teachers. 

Our study complemented the data collected by an inquiry about the theme, applied 

in 2.000 students. With the analysis, it was sought to identify the teaching 

approach present in the piece, in what refers to proof and justifications, as well as 

to estimate some influences of this kind of approach in the answers and 

conceptions of the students. 

 

Some Algebra and Geometry topics were analyzed, they were chosen because 

they were generally dealt in teaching and, therefore, present in the majority of 

didactic books and, also, because it was judged that these topics would make 

room for an essay with proof and argumentation. 

 



The analysis showed that, in this collection, there is little emphasis on situations 

that involve the students in the performing of proof. The opportunities of making 

the students elaborate their own assumptions are also rare in the piece. Much 

experimental verification can be observed, particularly, in Geometry, but this is not 

identified as transition attempts to working with conceptual proof, not even of 

discussions about the generality of an exam. 

 

After the analysis of the referred collection of didactic books, a suggestion of a 

teaching sequence was made about one of the Geometry topics analyzed. In this 

sequence it was tried to complement the proposal presented in the collection, 

broadening the possibilities of engaging the students in the conjecture phase and 

further proof elaboration. 

 

Keywords: Teaching of proof; argumentation; didactic books; conceptions; 

teaching sequence 
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CAPÍTULO 1  
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho está inserido no projeto de pesquisa Argumentação e Prova 

na Matemática Escolar (AProvaME). A descrição sucinta do projeto encontra-se 

no anexo 1. O projeto é coordenado pela Profa. Dra. Siobhan Victoria Healy (Lulu 

Healy), cuja equipe constitui-se de seis pesquisadores e, aproximadamente, 30 

mestrandos, estudantes do curso de Mestrado Profissional no Ensino da 

Matemática da PUC/SP. Esta equipe de pesquisa visa a investigar, entre outras 

questões, qual a concepção de prova que alunos de 14-15 anos têm. Além disso, 

no eixo do ensino, pretendemos discutir em quais condições (situações, recursos, 

etc.) esses alunos poderiam ser preparados para construir ou desenvolver 

atividades matemáticas, mais especificamente, em Álgebra e Geometria, suas 

próprias provas e argumentações. 

Os principais objetivos do estudo são: 

1) Levantar um mapa das concepções sobre argumentação e prova de 

alunos adolescentes em escolas do Estado de São Paulo. 

2) Formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e 

professores para elaboração de situações de aprendizagem, visando a 

envolver alunos em processos de construção de conjecturas e provas 

em contextos integrando ambientes informatizados. 
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3) Avaliar situações de aprendizagem em termos da compreensão dos 

alunos sobre a natureza e as funções da prova em Matemática. 

4) Investigar a implementação dessas atividades por diferentes professores 

e, assim, identificar em que medida sua participação nos grupos 

colaborativos fornece uma apropriação dessa abordagem ao ensino e 

aprendizagem da prova. 

5) Formular recomendações relacionadas ao papel da argumentação e da 

prova no currículo de Matemática escolar (anexo 1, p. iii). 

O estudo foi elaborado para ser desenvolvido em duas fases: I e II. 

Na Fase I, o elemento principal é a aplicação de um questionário sobre 

provas em Álgebra e Geometria. O questionário é semelhante ao elaborado por 

Healy&Hoyles (2.000), na Inglaterra, sendo composto de duas partes, uma com 

cinco questões de Álgebra e outra com cinco de Geometria. Algumas questões 

foram inspiradas ou adaptadas das questões do estudo elaborado pelas autoras 

acima citadas, além de outras questões inéditas que foram concebidas e 

incluídas. O questionário encontra-se reproduzido no anexo 2. 

A finalidade do instrumento foi recolher dados para realizar um 

mapeamento das concepções de prova/demonstração de alunos na faixa etária 

14-15 anos (conforme o primeiro objetivo). 

Esta fase foi desenvolvida no primeiro semestre do projeto (de agosto a 

dezembro de 2.005), envolvendo todos os participantes, que se encontravam, 

quinzenalmente, para discussão, elaboração e reformulação/adaptação das 

questões e estabelecimento de critérios de codificação das respostas. Ao final da 

etapa, esses questionários foram aplicados pelos mestrandos a alunos de escolas 

do Estado de São Paulo. 

Os resultados, referentes às respostas dos questionários, foram 

organizados e codificados, segundo os critérios anteriormente definidos, ainda 

baseados nos trabalhos de Healy&Hoyles (2.000), que, por sua vez, utilizam as 

idéias de Balacheff (1.988). 
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Por meio dos resultados obtidos, foi realizada uma análise que permitiu 

avaliar as concepções e conhecimentos dos alunos em atividades envolvendo 

argumentações e prova. 

Na Fase II do projeto, em desenvolvimento desde fevereiro de 2006, foram 

constituídas cinco equipes (ou subgrupos). Cada equipe foi composta por, no 

mínimo, três mestrandos e dois professores pesquisadores. Inicialmente cada 

grupo teve como meta o desenvolvimento de situações de aprendizagem em 

temas específicos de Álgebra e Geometria, integrando recursos tecnológicos, tais 

como o software Cabri-Géomètre para os problemas de Geometria e uso de 

planilhas eletrônicas (Excel) aos problemas de Álgebra. 

Nossa participação referiu-se mais, especificamente, à Fase I (iniciada no 

Segundo Semestre de 2.005) e compreendeu a aplicação dos questionários aos 

alunos de duas turmas de 1ª série do Ensino Médio e uma turma de 8ª série do 

Ensino Fundamental da “E.E. Orville Derby”, onde atuo como professora efetiva. 

A partir daí, foram feitos os levantamentos de dados e as devidas correções e 

codificações, conforme discussões com o grupo e orientações dos professores 

pesquisadores. 

Na correção dos questionários observamos que, embora as respostas dos 

alunos privilegiassem provas empíricas, conforme é descrito no Capítulo 1, estes 

acreditam que os professores dariam notas melhores às respostas que 

apresentassem provas conceituais, com argumentos formais. O resultado foi 

semelhante ao descrito por Healy&Hoyles (2.000). 

Para que pudéssemos coletar mais dados e compreender melhor as 

respostas obtidas, optamos por complementar essa fase com uma análise de 

livros didáticos que visou não só caracterizar as possíveis abordagens sobre 

prova/demonstração no ensino, bem como estimar suas influências nas referidas 

respostas dos alunos. Esta escolha justificou-se, também, pela reconhecida 

importância do livro didático como ferramenta para o professor no contexto 

brasileiro. 

13 



No Brasil, muitos professores apóiam-se no livro didático. Como a escola 

pública recebe os livros didáticos do Governo, é necessário que os docentes 

façam uso deles, esta é a idéia dos professores. 

Percebemos que nos estabelecimentos particulares, por vezes, há uma 

cobrança dos pais que investiram no material. 

Pelo fato de alguns professores cumprirem uma carga de trabalho muito 

grande, é compreensível que utilizem o livro didático, como principal ferramenta. 

Com esse recurso, seu trabalho torna-se um pouco menos cansativo, já que não 

há necessidade de preparação de apostilas, listas de exercícios ou outro material 

para o desenvolvimento da aula. 

Além disso, considerando nossa experiência, o desenvolvimento do 

conteúdo torna-se mais ágil, pois, muitas vezes, são utilizadas as propostas de 

atividades do livro, alguns textos, também são selecionados para 

complementação do tema e listas de exercícios. 

Assim, considerando que o livro didático é constantemente usado pelo 

rofessor e exerce um importante papel na prática docente, acreditamos ser 

justificável sua análise. Com isto, poderemos levantar algumas hipóteses ou 

indícios sobre as abordagens das aulas ministradas por um professor que se 

apóia nesse recurso. 

Nesse contexto é que nosso trabalho final se insere. Desse modo, 

decidimos analisar a Coleção de Matemática adotada em nossa escola, e com a 

equipe de professores pesquisadores, selecionamos os seguintes temas para 

análise: 

Em Álgebra: 

 Múltiplos e divisores (inclusive MDC e MMC); 

 Teorema Fundamental da Aritmética (decomposição de um número em 

fatores primos). 
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Em Geometria: 

 Retas paralelas cortadas por uma transversal e teorema da soma das 

medidas dos ângulos internos de um triângulo; 

 Congruência de triângulos e suas aplicações nas propriedades de 

triângulos e quadriláteros; 

 Teorema de Pitágoras. 

A coleção adotada intitula-se Novo praticando matemática, de autoria de 

Álvaro Andrini e Maria José C. de Vasconcelos Zampirolo, da Editora Brasil, 

edição de 2002 que foi aprovada na avaliação do PNLD/2.005 e, portanto, consta 

do Guia de Matemática. Mais detalhes a respeito do Programa e da escolha da 

coleção no Capítulo 2, item 2.2 serão descritos. 

 

 

1.1 Objetivo do Estudo 
 

O objetivo desta Dissertação de Mestrado é analisar a coleção de livros 

Novo Praticando Matemática. Pretendeu-se verificar se a coleção contempla 

situações envolvendo justificativas, provas, argumentações ou demonstrações, 

pois um dos objetivos do projeto foi realizar um mapeamento das concepções 

sobre argumentação e prova de alunos adolescentes em escolas públicas e 

particulares do Estado de São Paulo. 

Por acreditarmos que a análise de livros didáticos poderá complementar os 

dados coletados pelo questionário aplicado aos alunos e embasar algumas 

relações com o ensino. Esperamos identificar as características da abordagem de 

ensino que possam estar influenciando a compreensão dos alunos sobre a 

natureza e funções da prova em Matemática. 

Para esta análise, tomaremos por base algumas idéias e ferramentas 

conceituais de pesquisas da área, em particular os trabalhos de Balacheff (1.988) 

e Healy&Hoyles (2.000), conforme apresentamos no capítulo 1. 
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Os tópicos ou unidades serão analisados como um todo, ou seja, tanto as 

atividades ou situações propostas para desenvolver o conteúdo como os 

exercícios. Vamos procurar caracterizar essas atividades ou propostas, à luz da 

literatura, buscando identificar quais meios de validação são veiculados na obra, 

bem como verificar se existe presença de provas formais e como estas são 

introduzidas. 

 

 

1.2 Justificativa 
 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries: 

O exercício da indução e da dedução em Matemática reveste-se 
de importância no desenvolvimento da capacidade de resolver 
problemas, de formular e testar hipóteses, de induzir, de 
generalizar e de inferir dentro de determinada lógica, o que 
assegura um papel de relevo ao aprendizado dessa ciência em 
todos os níveis de ensino. (Brasil, 1.998, p. 28) 

 

Pietropaolo (2.005, p. 31), em sua tese de doutorado, considera que os 

PCN para a Educação Básica, embora de maneira bastante tímida indicam um 

trabalho, desde o Ensino Fundamental, que envolve argumentação e provas. Por 

outro lado, os educadores matemáticos brasileiros parecem dedicar pouca 

atenção a esse tema, isso se levarmos em conta o reduzido número de pesquisas 

a respeito dele. 

Em alguns cursos, um deles que nós presenciamos (Curso de 

Especialização para Professores do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª séries e Ensino 

Médio) os próprios professores-alunos não sabiam a diferença entre teorema, 

postulado e conjectura. Assim, o problema citado não foi identificado somente na 

Universidade onde estava fazendo o curso de especialização, pois, conforme a 

Tese de Doutorado de Pietropaolo (2.005), o mesmo problema foi constatado em 

outras Universidades. 

O processo de argumentação e prova deve ser introduzido desde o Ensino 

Fundamental, porém, sabemos que não é fácil e é bastante lento. 

Abrantes (2001, apud Pietropaolo, 2.005, p.35) descreve as competências 

de um professor de Matemática, sendo as principais: 
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 Conceber que a validade de uma afirmação está relacionada com a 

consistência da argumentação; 

 Compreender noções de conjectura, teorema e demonstração; 

 Examinar conseqüências do uso de diferentes definições; 

 Explorar situações – problema, procurar regularidades, fazer conjecturas, 

generalizações e pensar de maneira lógica e 

 Apreciar a estrutura abstrata presente na Matemática 

Conforme refere Pietropaolo: 

A partir dos levantamentos que realizou com professores em 
cursos de formação continuada, na rede pública de São Paulo, 
pode conjecturar que essas competências, descritas por Abrantes, 
não tem sido foco de atenção dos processos de formação inicial e 
continuada de professores de Matemática. Essa conjectura é 
reforçada pelos resultados do Exame Nacional de Cursos (ENC), 
pois o desempenho dos alunos do último ano de cursos de 
Licenciatura, nas questões dissertativas, especialmente naquelas 
cujos comandos incluíam “prove”, “demonstre”, “justifique”, não foi 
satisfatório, até mesmo por parte daqueles estudantes de 
Universidades que atingiram os melhores resultados na prova de 
Matemática, globalmente. (Pietropaolo, 2.005, p.35) 
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CAPÍTULO 2  

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA DE UMA 
COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA 

 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, descreveremos em 

linhas gerais como é o processo de avaliação e escolha de uma coleção de livros 

didáticos de Matemática nas escolas públicas, referindo-nos ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD/2005)1. Na segunda parte, apresentaremos 

considerações a respeito de algumas pesquisas relativas ao tema Provas e 

Argumentação no ensino da Matemática, bem como determinadas ferramentas 

conceituais que subsidiarão nossa análise. 

 

 

2.1 O PNLD 
 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi instituído em 1985 e, ao 

longo dos anos, vem se aperfeiçoando para atingir seu principal objetivo: 

educação de qualidade. 

Com a finalidade de distribuir gratuitamente livros escolares aos estudantes 

matriculados no Ensino Fundamental das escolas públicas, o PNLD pretende 

contribuir para universalizar e melhorar o ensino de 1ª a 8ª séries, e promover a 

 
                                                 
1  Baseamo-nos nas informações disponíveis em: <www.fnde.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2006. 
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valorização do magistério, conferindo ao professor a tarefa da escolha do livro 

didático.  

A partir de 2.004, foi implantado o PNLEM (Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio) que descreveremos com mais detalhes no item 2.2. 

O Programa PNLD é administrado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o financiamento do Salário 

Educação e recursos do Orçamento Geral da União. 

Entre os anos de 1994 e 2003, o PNLD adquiriu, para utilização nos anos 

letivos de 1995 e 2004, um total de 915,2 milhões de unidades de livros, 

distribuídos para uma média anual de 30,8 milhões de alunos, matriculados em 

cerca de 172,8 mil escolas públicas de ensino fundamental. Nesse período, o 

PNLD investiu R$ 3,2 bilhões. 

A distribuição dos livros é feita diretamente pelas editoras às escolas, por 

meio de um contrato entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT). Esta etapa do PNLD conta com o acompanhamento de 

técnicos do FNDE e das Secretarias Estaduais de Educação. 

 

 

2.1.1 Como acontece o Programa 

 

O PNLD admite duas formas de execução: a centralizada, cujas ações 

estão integralmente a cargo do FNDE; e a descentralizada, com ações 

desenvolvidas pelas próprias Unidades da Federação, mediante repasse de 

recursos do Governo Federal, via convênio com o FNDE. 

São Paulo é o único Estado que optou pela descentralização, por esse 

motivo o FNDE repassa recursos financeiros à Secretaria Estadual de Educação 

de São Paulo que se responsabiliza pelo processo de execução do Programa. 

Cada aluno tem direito a um exemplar das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia a serem estudadas durante 

o ano letivo. 
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Os beneficiados são alunos de 1ª a 8ª séries de todas as escolas 

cadastradas no Censo Escolar, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A definição do quantitativo de 

exemplares a ser adquirido é feita com base nas projeções anuais do INEP sobre 

a variação das matrículas. 

O livro deve ser confeccionado com uma estrutura física resistente, para 

ser utilizado/reutilizado por três anos consecutivos, beneficiando mais de um 

estudante nos anos subseqüentes. 

Para a manutenção da uniformidade de alocação de recursos do FNDE 

com o Programa, evitando grandes oscilações a cada ano, bem como  face ao 

prazo de utilização dos livros (três anos), as compras integrais para alunos de 2ª a 

4ª e de 5ª a 8ª séries ocorrem em exercícios alternados. Os livros de 1ª série são 

consumíveis e adquiridos anualmente. Nos intervalos das compras integrais, são 

feitas reposições por extravios ou perdas e complementações, por acréscimo de 

matrícula. 

Anualmente, o edital estabelecendo as regras para a inscrição do livro 

didático é publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado na Internet, 

determinando um prazo para a apresentação das obras pelas empresas 

detentoras de direitos autorais. 

Para analisar se as obras apresentadas enquadram-se nas exigências do 

edital uma triagem é realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Os 

livros selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação Infantil e 

Fundamental (SEIF), responsável por sua avaliação pedagógica. 

Os livros chegam às escolas entre outubro e dezembro do ano anterior ao 

próximo ano letivo. Tratando-se de escolas das zonas rurais, esses livros são 

entregues na sede das Prefeituras ou Secretarias Municipais de Educação, que 

têm a responsabilidade de distribuí-los a essas escolas. 

O sucesso do PNLD estendeu-se à distribuição de dicionários de Língua 

Portuguesa, livros em braille e livros para o Ensino Médio. O objetivo do Ministério 
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da Educação é contribuir para a construção da cidadania dos estudantes e seu 

desenvolvimento intelectual e cultural. 

A SEIF elege especialistas para analisar as obras, mediante critérios 

definidos por ela e divulgados no edital. 

Os especialistas elaboram as resenhas dos livros aprovados, que passam 

a compor o Guia de Livros Didáticos. 

O FNDE disponibiliza o Guia do Livro Didático em seu site na Internet e 

envia o material impresso às escolas cadastradas no Censo Escolar. 

Antes de chegar às mãos dos alunos, os livros didáticos passam por um 

processo democrático de escolha com base no Guia do Livro Didático. Diretores e 

professores analisam e escolhem as obras, selecionando quais serão utilizadas. 

 

 

2.1.2 O Guia do PNLD (5ª a 8ª séries) 

 

No PNLD/1.999, foi realizada a primeira avaliação de 5ª a 8ª séries nas 

áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. Com 

base nessa avaliação, a menção “não recomendado” foi retirada do processo de 

avaliação. 

Foram inscritos 438 títulos, assim, classificados: 

 6 recomendados com distinção; 

 61 recomendados; 

 151 recomendados com ressalvas; 

 220 excluídos. 

 

No PNLD/2.002 (5ª a 8ª séries), coleções e não mais livros isolados foram 

avaliadas com o objetivo de garantir o desenvolvimento curricular. Fundamentada 

no PNLD, a avaliação passou a ser realizada pelas seguintes universidades: 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Alfabetização e Língua 

Portuguesa; Universidade de São Paulo (USP) – Ciências; Universidade do 
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Estado de São Paulo (Unesp) – Geografia e História; Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) – Matemática. 

Foram inscritas 104 coleções, sendo quatro volumes por coleção, assim, 

classificados: 

 4 recomendadas com distinção; 

 18 recomendadas; 

 43 recomendadas com ressalvas e 

 39 excluídas. 

 

A grande inovação do PNLD/2005 foi a retirada das menções para 

classificação das obras didáticas: recomendadas com distinção, recomendadas, 

recomendadas com ressalvas e excluídas. Com esse Guia, as obras são 

simplesmente categorizadas em aprovadas e excluídas. 

No PNLD/2005 foram avaliadas 129 coleções (de 5ª a 8ª séries), nas áreas 

de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, assim, 

classificadas: 

 92 coleções aprovadas; 

 37 coleções excluídas. 

 

O significado das menções utilizadas nos PNLD até 2004 foi: 

Excluído – obras que apresentam erros conceituais, indução a erros, 

desatualização, preconceito ou discriminações de qualquer tipo. 

Não recomendado – obras nas quais a dimensão conceitual é insuficiente, 

sendo encontradas impropriedades que comprometem significativamente sua 

eficácia didático-pedagógica (como mencionado, a partir do PNLD/1999 essa 

menção foi eliminada). 

Recomendado com ressalva – obras que possuem qualidades que 

justificam sua recomendação, embora apresentem problemas; entretanto, se bem 

trabalhados pelo professor podem não comprometer sua eficácia. 
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Recomendado – obras que cumprem corretamente sua função até que, 

satisfatoriamente, não só a todos os princípios comuns e específicos, mas aos 

critérios mais relevantes da área. 

Recomendado com distinção – obras que se destacam por apresentarem 

propostas pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes, de acordo com o 

representado pelos princípios adotados nas avaliações precedentes. 

 

 

2.1.3 A avaliação de Matemática 

 

Os textos das resenhas são elaborados por especialistas da área, isto é, 

por professores, educadores e pesquisadores em Educação Matemática de 

universidades, seguindo os critérios de avaliação para livros de 5ª a 8ª séries 

definidos pelo MEC. 

O PNLD/2005 de Matemática possui alguns critérios de avaliação, com a 

finalidade de verificar em que medida os objetivos gerais, também, indicados no 

Programa são atendidos. 

 

 

2.1.3.1 Critérios eliminatórios 
 

1 – Correção dos conceitos e informações básicas 

Segundo o PNLD, neste estágio (5ª a 8ª séries) de escolaridade, a fixação 

de conceitos errados pode ter efeitos danosos a todo o aprendizado futuro e à 

utilização da Matemática pelo aluno. Erros conceituais podem ocorrer de diversas 

formas, seja em proposições que contrariam o conhecimento matemático 

estabelecido, seja no mau emprego de regras lógicas de dedução dessas 

proposições. Estão presentes, ainda, quando conceitos distintos são relacionados 

de maneira errada. Talvez mais séria, por ser mais insidiosa, é a indução ao erro, 

quando o texto, embora não contenha explicitamente conceitos errados, induz a 

equívocos quer na apresentação informal de exemplos para formação ou 
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delimitação de um conceito, quer em exercícios ou problemas, ou em comentários 

feitos sobre o conteúdo. 

Diante disso, a presença de erros conceituais ou de induções ao erro é um 

critério fundamental para decidir se um livro pode ou não ser usado em sala de 

aula. 

 

2 – Correção e adequação metodológicas 

Por mais diversificadas que sejam as concepções e práticas de ensino-

aprendizagem, promover a apropriação do conhecimento implica escolha de 

alternativas metodológicas que contribuam para um bom processo de ensino-

aprendizagem. 

Estas escolhas devem incluir estratégias que mobilizem e desenvolvam 

várias competências cognitivas básicas, como a observação, a compreensão, a 

argumentação, a organização, a análise, a síntese, a comunicação de idéias 

matemáticas, o planejamento e a memorização, etc. Portanto, o livro didático que 

deixar de contemplar de forma evidente o trabalho adequado dessas 

competências, poderá comprometer o desenvolvimento cognitivo do educando. 

Nesse sentido, qualquer que seja sua opção, o livro didático deve atender 

a dois requisitos metodológicos básicos: 

 propiciar desenvolvimento equilibrado de várias habilidades e 

competências; 

 deve ser coerente com a proposta que explicita, respeitando os preceitos 

que lhe dão identidade e permitem não só identificá-la, mas, 

compreender seu alcance. No caso de o livro didático recorrer a mais de 

um modelo metodológico, deve indicar claramente sua articulação. 

 

Do exposto, a presença de uma metodologia que, analisada em seu 

conjunto, se mostra desarticulada dos objetivos e não contempla o 

desenvolvimento de competências cognitivas básicas, é critério fundamental para 

decidir se um livro pode ou não ser usado, isto é, se deve ou não ser excluído. 
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3 – Contribuição para a construção da cidadania 

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da ética necessária 

ao convívio social e à construção da cidadania e, além disso, respeitar a 

Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o livro didático de 

Matemática não pode: 

 veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a 

discriminações de qualquer tipo; 

 ser instrumento de propaganda e doutrinação religiosas; 

 violar os preceitos legais constantes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente no que diz respeito ao estímulo ou indução ao consumo de 

fumo, álcool, drogas de qualquer tipo, armas de fogo e à indução de 

práticas socialmente nocivas; 

 ser veículo de propaganda de qualquer tipo de bens ou serviços. 

 

 

2.1.3.2 Critérios não eliminatórios 

 

Além dos critérios eliminatórios, já mencionados, uma lista extensa de 

outros critérios é utilizada na análise dos livros didáticos de Matemática inscritos 

no PNLD. A Ficha de Avaliação (anexo 3) contém o conjunto completo dos itens 

avaliados. Destacaremos, de forma resumida, alguns desses itens, relativos aos 

temas analisados, a saber. 

Além dos critérios eliminatórios, já mencionados existe, também, a ficha de 

avaliação (anexo 3). 

A ficha de avaliação analisa os seguintes tópicos: 

1. Aspecto teórico-metodológico do Livro Didático (LD). 

a) Conteúdo matemático 

b) Formação de conceitos, habilidades e atitudes 

1.6.1 – favorecendo a atribuição de significados aos conteúdos 
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1.7 – O LD estimula a construção progressiva da inferência matemática 

(raciocínios indutivos ou dedutivos, distinção entre validação 

matemática e validação empírica) 

1.11.7 – validação pelos alunos de resultados e processos 

 

2. Manual do Professor (MP) 

2.2 – Não há incoerência entre os pressupostos teóricos explicitados no 

MP e o livro do aluno 

2.4 – O MP traz subsídios para a atuação do professor em sala de aula 

2.5 – O MP favorece a formação e a atualização do professor 

 

3. Construção da cidadania 

3.5 – O LP estimula o convívio social e a tolerância, abordando a 

diversidade das experiências humanas com respeito e interesse 

3.6 – O LD evidencia as contribuições próprias da Matemática na 

construção da cidadania 

3.7 – O LD não privilegia os membros de uma camada social ou habitantes 

de uma região do País 

 

4. Estrutura editorial 

4.2 – No LD, a revisão é isenta de erros graves 

4.3 – Os textos e ilustrações no LD são distribuídos, nas páginas, de forma 

adequada e equilibrada 

4.4 – No LD, os textos mais longos são apresentados de forma a não 

desencorajar a leitura (com recursos de descanso visual) 

A ficha de avaliação busca examinar a adequação do conteúdo à 

sociedade atual, isto é, se a obra leva em conta os fatos do dia-a-dia, articulando 

a Matemática a outros contextos. Portanto, a contextualização é um dos requisitos 

na avaliação dos livros didáticos. 

Os principais tópicos analisados que são destacados nas resenhas são: 
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1. a seleção e distribuição dos conteúdos; 

2. a abordagem dos conteúdos, isto é, se os tópicos são retomados em 

outros capítulos e ampliados ou aprofundados, se existir uma 

articulação entre os campos temáticos; 

3. a diversidade de representações, isto é, se um mesmo conceito é 

abordado por meio de diversas representações, tais como tabelas, 

gráficos, linguagem simbólica, desenhos...; 

4. a metodologia de ensino-aprendizagem; 

5. os tipos de atividades propostas – neste item, são analisadas se as 

atividades são bem estruturadas ou repetitivas e 

6. a contextualização, ou seja, a relação entre os conteúdos abordados e 

o cotidiano do aluno. 

 

 

2.1.3.4 Resenha da coleção analisada 

 

Conforme descrito anteriormente, a coleção a ser analisada é intitulada 

Novo praticando matemática (Andrini e Zampirolo, 2.002), e é recomendada pelo 

PNLD/2005. 

Com base nos dados da resenha, podemos observar que: 

a) A maioria dos tópicos é tratada de forma específica e, em geral, 

exaustiva.  

 a coleção trabalha os conteúdos de modo linear, isto é, os tópicos são 

tratados, na maioria das vezes, de forma específica e exaustiva, não 

favorecendo a articulação entre os temas ou tópicos; 

b) A maior parte das atividades é estruturada de forma diretiva e, muitas 

vezes, repetitiva. 

 as atividades são propostas, na maioria das vezes, de forma diretiva e 

repetitiva. Os avaliadores consideraram que a obra não estimula o 

exercício da conjectura, do questionamento, da exploração de outras 

27 



possibilidades, enfatizando os aspectos técnicos, em detrimento dos 

conceituais. A análise desse item refere-se, especificamente, a nosso 

estudo; 

c) A concentração de tópicos em unidades não favorece a articulação entre 

os campos temáticos. 

 a articulação com outras áreas é pouco explorada, em geral, valoriza-

se o enfoque matemático das questões; 

d) A metodologia adotada não estimula a participação do aluno na 

construção mais autônoma de seu conhecimento. 

 a participação do aluno na construção de seu conhecimento não é 

valorizada, os contextos sociais são raramente citados, ficando 

prejudicada a reflexão que auxilia a formação de um cidadão crítico. 

A resenha descreve brevemente os tópicos ou partes do Manual do 

Professor, sem apresentar considerações sobre o conteúdo dessas partes. 

Assim, pretendemos aprofundar tal análise, buscando apresentar um 

panorama de como a questão da prova ou validação em Matemática é tratada 

nessa obra. 

 

 

2.2 O PNLEM 
 

O PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio), implantado 

em 2.004, prevê a distribuição de livros didáticos aos alunos do ensino médio 

público de todo o País. Inicialmente, o programa atendeu, de forma experimental, 

1,3 milhão de alunos da primeira série do ensino médio de 5.392 escolas das 

regiões Norte e Nordeste que receberam, até o início de 2.005, 2,7 milhões de 

livros das disciplinas de português e matemática. A Resolução n. 38 do FNDE, 

que criou o programa, define o atendimento de forma progressiva, aos alunos das 

três séries do ensino médio de todo o Brasil. 

O Programa prevê a universalização de livros didáticos para os alunos do 

ensino médio. Assim, 7,01 milhões de alunos das três séries do ensino médio de 
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13,2 mil escolas do País vão ser beneficiados neste ano letivo, com exceção das 

escolas e dos alunos dos Estados de Minas Gerais e do Paraná que desenvolvem 

programas próprios. 

Todas as escolas beneficiadas estão cadastradas no censo escolar 

realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

O PNLEM é mantido pelo FNDE com recursos financeiros provenientes do 

Orçamento Geral da União e do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 

Médio (PROMED). 

 

 

2.3 Escolha da Coleção do Livro Didático de Matemática da E.E. Orville 
Derby 

 

O processo de escolha na E.E. Orville Derby, onde atuamos como 

professora efetiva, não é realizado por meio de resenhas do Guia do PNLD, 

apesar de recebermos o mesmo. A escolha foi realizada pelo acesso direto a 

algumas coleções, que foram enviadas à Escola pelas Editoras. Portanto, a 

escolha foi realizada pelos professores efetivos e ACT’s, com base nas coleções 

disponíveis aos professores de Matemática naquele momento. 

Observamos, também, que o tempo destinado à escolha da coleção foi 

pouco, pois esta foi realizada durante os HTPC’s, onde outros assuntos, também, 

foram discutidos, já que esse momento é destinado a vários professores da 

escola e não só aos professores de Matemática. No nosso entender, a Coleção 

deveria ser melhor escolhida antes de ser adotada. A leitura das resenhas é 

importantíssima, o que não ocorreu em nossa escola. 

Após a análise de algumas coleções, nas condições citadas acima, a 

coleção Novo praticando Matemática foi a mais votada e adotada pela Escola, 

pelo seu sistema linear, isto é, os assuntos são tratados separadamente, sem que 

haja inter-relação entre os conteúdos 
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2.4 Algumas referências de pesquisas 
 

Vários estudos estão sendo desenvolvidos em Educação Matemática sobre 

a temática, envolvendo o ensino e aprendizagem da prova e argumentação. Para 

nosso trabalho final de Mestrado, dentro desse tema, interessa-nos 

especificamente o estudo da argumentação e da prova no Ensino Fundamental, 

com base na análise de livros didáticos. 

Pietropaolo (2.005) realizou um estudo interessante em sua tese de 

doutorado intitulada (RE) Significar a demonstração nos Currículos da Educação 

Básica e da Formação de Professores de Matemática.  

Assim, no capítulo 3, o autor faz uma espécie de estado da arte das 

principais pesquisas envolvendo o assunto. As considerações que seguem estão 

baseadas nesse trabalho.  

Para Pietropaolo (2.005), o debate em Educação Matemática está muito 

intenso com relação a provas, sobretudo na França, Inglaterra e Itália, ao passo 

que no Brasil o número de estudos na área é ainda bastante reduzido. A maior 

parte das pesquisas realizadas concernentes a argumentação foi desenvolvida 

nos meados dos anos de 1.980 e intensificada nos anos 1.990. 

Pesquisadores e estudiosos não discordam sobre a importância das provas 

ou demonstrações no ensino e aplicação da Matemática. Ao contrário, parece 

haver um consenso a respeito da necessidade do desenvolvimento da 

argumentação e do trabalho com provas no ensino da Matemática, nos diferentes 

níveis. 

Segundo Veloso, é fundamental que no processo de ensino e 

aprendizagem tenhamos como pressuposto imitar a atividade dos matemáticos. 

Do nosso ponto de vista, julgamos que essa importância está 
associada aos próprios objetivos do ensino da Matemática. Na 
realidade, se um dos objetivos principais do ensino da Matemática 
nos ensinos básicos e secundários é permitir aos alunos adquirir 
uma compreensão viva do que é a Matemática, incluindo a sua 
relevância, sua evolução histórica e características no momento 
presente, é indispensável que os alunos experimentem e 
interiorizem o caráter distinto da Matemática como ciência, ou 
seja, a natureza do raciocínio dedutivo e mesmo a estrutura 
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axiomática de suas teorias. (Veloso, 2.003 apud Pietropaolo, 
2.005, p.81) 

 

Concordamos com tais considerações, no sentido da importância do aluno 

desenvolver sua concepção de verdade em Matemática, que difere das demais 

ciências. 

Nos diferentes contextos educacionais, no campo da Geometria é que esse 

trabalho com provas – raciocínio dedutivo e indutivo – é, geralmente, 

desenvolvido. Duval destaca que: 

A Geometria, mais do que em outras áreas da Matemática, pode 
ser usada para desenvolver diferentes formas de raciocínio. Este 
deve ser um objetivo essencial no ensino da Geometria, Mas 
ainda é preciso conseguir uma prática mais compreensiva e 
equilibrada dos processos cognitivos subjacentes. Isto quer dizer 
que são necessárias situações específicas de aprendizagem para 
a diferenciação e coordenação dos diversos tipos de processos de 
visualização e raciocínio. (Duval, 1.998 apud Pietropaolo, 2.005, 
p.84) 

 

De fato, em nossa prática docente, observamos que é realmente no campo 

da Geometria que algumas situações de generalização e prova são 

desenvolvidas. 

Outros pesquisadores são mencionados na tese de Pietropaolo (2.005), 

porém daremos um enfoque maior aos trabalhos de Nicolas Balacheff (1.988), 

pois este constitui uma das principais referências no projeto AProvaME, 

subsidiando a concepção dos instrumentos e, também, como veremos adiante, 

nossa análise de livros didáticos. 

Conforme descreve Pietropaolo, Balacheff entende a: 

Demonstração como um instrumento de negociação da verdade 
em sala de aula, como instrumento de validação social, 
especialmente com resultados experimentais dos alunos, 
resultados esses que lhes são devolvidos para que apresentem 
sua validação. (Pietropaolo, 2.005, p. 82) 

 

Portanto, Balacheff (1.988) considera que a interação de um indivíduo com 

outro nos bancos escolares tem uma importância relevante, pois leva os alunos a 

discutirem a respeito de suas condutas para se convencerem dos argumentos de 

cada um. 
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Para o autor citado, essa interação social resulta em um instrumento 

potente que serve para o favorecimento do processo de ensino- aprendizagem, 

tanto no contexto geral como na validação da prova, pois a troca de 

conhecimentos favorece as trocas de argumentações, chegando, muitas vezes, a 

uma prova. Cabe aqui observar que Balacheff utiliza o termo prova em uma 

tentativa de ampliar a discussão em relação à validação matemática, no contexto 

educacional, não restringindo a idéia de demonstração formal da Matemática. 

Nesse sentido, Balacheff faz distinção entre provas pragmáticas e provas 

conceituais: 

– provas pragmáticas: utilizam-se de recursos de ação, como desenhos 

que, também, chamamos de “mostrações”; 

– provas conceituais: envolvem formulações, propriedades matemáticas e 

as relações estabelecidas entre essas propriedades. 

Na passagem das provas pragmáticas às conceituais, observamos saltos 

qualitativos. 

As provas pragmáticas são divididas em: empirismo ingênuo, experiência 

crucial e exemplo genérico, conforme segue. 

Empirismo ingênuo: esta prova utiliza-se de um processo rudimentar, 

pois, como não é possível testar todos os casos, experimentam-se somente 

alguns, concluindo-se pela validade para todos. Na questão A1 do questionário 

aplicado na fase 1 do projeto, um argumento dessa natureza corresponde ao de 

“Beth” (cf. figura abaixo). 

A1 – Artur, Beth, Duda, Franklin e Hanna estavam tentando provar que a seguinte 

afirmação é verdadeira: 

Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
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Experiência crucial: Com a finalidade de verificar se é possível provar sua 

validade, escolhe-se um exemplo. Caso o resultado seja afirmativo, conclui-se 

seu caráter geral. 

No caso da proposição “a soma de dois números pares é sempre par...” 

(questão A1 do questionário), o que representaria um exemplo crucial, seria uma 

resposta baseada na escolha de dois números pares “grandes”. 

 
Exemplo: 

1.893.480 + 938.600 = 2.832.080 

Nessa hipótese, se a idéia do aluno refere-se ao fato de somar dois 

números pares “grandes” e ser verdadeiro, então, a soma de qualquer outro 

número, também, resultará em um número par. Dessa forma, esses números 

pares “grandes”, para o sujeito, representam um exemplo, mas, que assumem um 

caráter crucial no sentido de “se dá certo para esses números, então, dá para 

qualquer outro”. 

Exemplo genérico: vamos considerar que esse tipo de prova seja 

classificado entre as duas categorias, isto é, de natureza, tanto pragmática como 

conceitual. Neste nível, utilizamos um exemplo que representa uma classe com 

as propriedades características e a estrutura explícita desta classe. Na questão 

G1 do questionário, podemos indicar o argumento de “Hélia” como um exemplo 

genérico (cf. figura abaixo). 

G1 – Amanda, Dário, Hélia, Cíntia e Edu estavam tentando provar que a seguinte 

afirmação é verdadeira: 

Quando você soma as medidas de um triângulo qualquer, o resultado é sempre 180º . 
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Entendemos o exemplo genérico, como uma passagem interessante entre 

provas pragmáticas e conceituais. De fato, por se basear em um exemplo, não 

comporta toda a generalidade necessária, mas, ainda assim, nesse exemplo, 

estão presentes as características conceituais e de estrutura dos objetos 

matemáticos em jogo. 

Acreditamos, assim como Healy&Hoyles (2.000), que esse nível de 

validação poderia ter seu lugar em uma abordagem de ensino da prova, visando a 

auxiliar os alunos a fazerem a passagem empírico-conceitual. 

Quanto às provas conceituais já citadas anteriormente, estas são 

caracterizadas como os experimentos de pensamento e, dentro destas, podemos 

efetuar os chamados cálculos de pensamento. 

No experimento do pensamento, não consideramos casos particulares. O 

resultado é conseqüência das operações e relações fundamentais e gerais. 

Construções cognitivas complexas são utilizadas. Novamente usando a Questão 

1 do questionário, o argumento de “Arthur” ilustra esse tipo de validação. 
A1 – Artur, Beth, Duda, Franklin e Hanna estavam tentando provar que a seguinte 

afirmação é verdadeira: 

Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 

 

 
 

Na análise da coleção Novo praticando a Matemática (Andrini e Zampirolo, 

2.002) é possível identificar, nos exemplos discutidos, algumas das categorias de 

Balacheff (1.988). 
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Os exemplos, colocados nas duas categorias de provas (pragmáticas e 

conceituais), foram elaborados por pesquisadores que também se pautaram nas 

idéias de Balacheff. 

Por meio dos questionários aplicados e sua codificação, buscamos fazer 

uma complementação dos dados com a análise da coleção Novo praticando a 

matemática (Andrini e Zampirolo, 2.002). Pretendemos avaliar se e como essas 

formas de validação aparecem na obra, buscando inferir quais podem ser as 

possíveis concepções de provas de alunos que venham a trabalhar com esses 

volumes. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

ANÁLISE DOS TEMAS DE ÁLGEBRA 
 

 

Pautados em uma decisão da equipe do Projeto, considerando que não 

seria viável examinar em detalhes toda a obra, ou seja, todos os capítulos e 

tópicos, escolhemos alguns deles. 

Alguns tópicos de Álgebra e de Geometria foram analisados e escolhidos 

por serem, geralmente, tratados no ensino e, conseqüentemente, presentes na 

maioria dos livros didáticos e, também, por julgarmos que estes dariam lugar a um 

trabalho com provas e argumentação. 

Na Álgebra, analisaremos temas relativos a: 

 Múltiplos e divisores (inclusive, MDC e MMC); 

 Teorema fundamental da aritmética (decomposição de um número em 

fatores primos). 

Analisamos os tópicos ou unidades de forma global. Procuramos 

caracterizá-los, segundo a classificação de Balacheff (discutida na parte 2 do 

capítulo 1), bem como identificar se existe presença de provas formais e como 

são introduzidas.  
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3.1 Múltiplos e Divisores (inclusive MDC e MMC) e Teorema Fundamental da 
Aritmética 

 

A unidade 6 do livro da 5.ª série trata do tema Múltiplos e divisores. 

Nessa unidade, os autores desenvolvem os assuntos por meio de seis 

seções, a saber: 

1 – Seqüência de múltiplos de um número; 

2 – Critérios de divisibilidade – Economizando cálculos; 

3 – Os fatores de um número natural; 

4 – Quando os múltiplos se encontram (MMC); 

5 – Divisores comuns e o MDC e 

6 – Jogando com os múltiplos. 

Em geral, cada seção é organizada da seguinte forma: inicia-se com um 

texto, muitas vezes, referindo-se a uma situação-problema (matemática ou 

contextualizada), apresentam-se atividades ou exercícios de fixação, muitos deles 

resolvidos e finaliza-se com propostas de jogos, exercícios de revisão e para 

auto-avaliação. 

A Seção 1 é introduzida por meio de um texto, apresentando uma situação 

e formulando algumas questões sobre determinadas datas de eleições e 

Olimpíadas. Para responder a estas questões, o aluno é chamado a acompanhar 

o texto que vai explicitar os conceitos e ferramentas para sua resolução. O texto 

inclui a seqüência dos múltiplos de sete e informações de como essa seqüência 

pode ser obtida. 

Além disso, por meio de um diálogo entre dois personagens – um professor 

e um aluno – na forma de história em quadrinhos, pretende destacar que uma 

seqüência que “vai de 7 em 7” não necessariamente é uma seqüência dos 

múltiplos de 7 (conforme Figura 1). Isso se faz porque é possível que o aluno 

associe a idéia de obter múltiplos de um número n com a de “contar de n em n”. 
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Figura 1: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 81) 

 

Na seqüência, são propostos quatro exercícios que são reproduzidos na 

figura abaixo. 

 

 
Figura 2: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 82) 

 

Como se pode observar, o exercício 1 tem por objetivo fixar o conceito de 

múltiplos de um número por meio da obtenção de seqüências de múltiplos. 
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Os exercícios 2, 3 e 4 pedem que o aluno, por meio da observação das 

seqüências de múltiplos produzidas no item 1, verifique alguns fatos matemáticos 

e identifique particularidades de números em relação a seus múltiplos. 

Nesse conjunto de exercícios, não se identificam situações nas quais os 

alunos devem justificar ou validar suas respostas. 

Em seguida, aparece um subitem da seção com a seguinte questão: Como 

saber se um número é múltiplo de outro? (Andrini e Vasconcelos, 2.002, p. 82). 

Por meio de um exemplo e pela indicação do cálculo de uma divisão, a 

pergunta é respondida e introduzida a equivalência das expressões “ser múltiplo 

de” e “ser divisível por” (Andrini e Vasconcelos, 2.002, p. 82). 

Os autores finalizam esse subitem, propondo cinco exercícios, sendo dois 

deles contextualizados. 

Os exercícios 1 e 5 nos interessam, particularmente, pois solicitam ao 

aluno que justifique sua resposta, utilizando a expressão “por quê?”. Analisando 

as possíveis soluções, observamos que as justificativas devem ser baseadas em 

cálculos, ou seja, esperamos que, por meio de uma divisão e identificação do 

resto (divisão exata ou não), o aluno justifique o fato do número ser ou não 

múltiplo de outro. Os demais exercícios são de fixação, envolvendo apenas 

cálculos de multiplicação e divisão. 

Na Seção 2, os autores apresentam os critérios de divisibilidade por 2, 5 e 

10; por 3 e 9; por 4 e 8 e, finalmente, por 6, nesta ordem. 

Na divisibilidade por 2, contextualizam um exemplo e, a seguir, fazem uma 

simples explanação sobre seqüência de múltiplos de 2, visando a destacar o fato 

de que se trata de números pares, para apresentar o seguinte enunciado: 

Todo número par é divisível por 2 (Andrini e Vasconcelos, 2.002, p. 84). 

Na divisibilidade por 5 e 10, os autores chamam a atenção para a 

importância do algarismo das unidades. Em seguida, informam as seqüências de 

múltiplos de 5 e 10 e propõem aos alunos, por meio de três questões, a 
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observação dessas seqüências para a identificação das características dos 

números divisíveis por 5 e 10, ou seja, suas terminações em 0 ou 5. Nesse caso, 

os dois critérios não são enunciados, como no caso anterior, e sim direcionados a 

uma maior participação dos alunos. Assim, podemos caracterizar essa atividade 

como percepção de padrões em uma seqüência, para generalização de um 

resultado matemático. 

O método utilizado para verificar se um número é divisível por 3 e 9 é o da 

soma dos algarismos, sem nenhuma justificativa (p. 85). Logo após, tem-se um 

texto, conforme a figura abaixo: 

 

 
Figura 3: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 85) 

 

É uma abordagem clássica, envolvendo a validação empírica por meio do 

tratamento de alguns casos ou exemplos, para enunciar um resultado geral, já 

provado e conhecido em Matemática. Este resultado ou critério deve ser aplicado 

para verificar a divisibilidade por 3, sem necessidade de efetuar o cálculo. 

O seguinte exercício é apresentado para ser resolvido mentalmente: 

 

 
Figura 4: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 86) 

 

O exercício apresentado acima deve ser resolvido por cálculo mental, 

solicita o menor número de três algarismos divisível por 3 e divisível por 9. Esta 
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questão, se for trabalhada devidamente em sala de aula, com foco na justificativa, 

poderá ser caracterizada como uma situação, objetivando a produção de uma 

prova ou validação, pois, pelo raciocínio lógico, o aluno perceberá que o maior 

número com dois algarismos é o 99. 

Naturalmente, somando três unidades, ele chegará a um número de três 

algarismos, também divisível por 3. Será o menor número de três algarismos 

divisível por 3. Não é uma prova formal, porém, pelo enunciado, pode-se provar 

que 99 + 3 = 102 é divisível por 3, pois 1 + 0 + 2 = 3 e 3 são divisível por 3. 

Analogamente chegamos à conclusão de que 108 é o menor número de 

três algarismos divisível por 9. Nesse momento, o aluno poderia chegar a prova 

conceitual, ainda, que não formalmente. 

Na divisibilidade por 4 e 8, observamos que os autores começam 

afirmando que um número é divisível por 4, quando terminado em “00” (dois 

algarismos zeros). Testam vários casos (exemplos) e esperam que esse critério 

seja aceito como verdadeiro pelos alunos. A partir desses fatos, destacam a 

importância de observar os dois últimos algarismos, isto é, se os mesmos formam 

um número divisível por 4. 

Após essa apresentação, estabelecem o critério de divisibilidade por 4, em 

destaque no texto. 

 

 
Figura 5: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 86) 

 

Com base nas informações apresentadas relativas à divisibilidade por 4, o 

livro da Coleção Novo praticando Matemática – 5.ª série (p. 87) apresenta a 

seguinte pergunta: “Será que 1.000 é divisível por 8?”. Após ser feita a divisão 

conclui-se que, como a divisão é exata, 1.000 é divisível por 8. A seguinte frase 

também é exposta: 
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Figura 6: Coleção Novo praticando matemática – 5.ª série (p. 87) 

 

Os autores não estabelecem os critérios da divisibilidade por 8; além disso, 

por meio da pergunta “todo número divisível por 8 é divisível por 4?”, esperam 

que os alunos façam suas deduções. 

Na divisibilidade por 6, os autores mostram uma seqüência de múltiplos de 

3. Nessa mesma seqüência, marcam os números que são múltiplos de 2 (os 

pares), destacando que esses são os números múltiplos de 6. Em seguida, 

observam que os múltiplos de 6 são múltiplos de 2 e 3 simultaneamente, ou 

ainda, que um número é divisível por 6, se ele for divisível por 2 e, também, por 3. 

Este critério é aplicado em dois exemplos que finalizam o tópico. Nos exercícios 

propostos, não existem situações que demandem justificativas ou proponham a 

produção de provas. 

No que se refere aos casos de divisibilidade, podemos dizer que a 

abordagem do livro é bastante clássica, não precisando de muito raciocínio por 

parte do aluno, quase tudo é dado pronto, sem que haja necessidade de provas 

ou justificativas. 

Na Seção 3 as fatorações possíveis de um número, feitas de várias formas 

distintas são apresentadas. Por exemplo, para o número 24 (p. 88): 

24 = 1.24 

24 = 2.12 

24 = 3.8 

24 = 4.6 

A partir daí, concluem que 24 possui oito fatores ou divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 

8, 12, 24. 
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Outros exemplos são apresentados, como mostra a figura abaixo: 

 

 
Figura 7: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª Série (p. 88) 

 

Neste subitem os números primos são introduzidos como os que possuem 

apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. 

Os autores produzem um diálogo entre uma professora e uma aluna, 

novamente na forma de história em quadrinhos, enunciando o Teorema 

Fundamental da Aritmética, destacando que há infinitos números primos e que 

todo número natural maior que 1 pode ser escrito como produto de números 

primos (conforme figura abaixo). 

 

 
Figura 8: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 89) 

 

Os diálogos não são argumentativos e poderiam ser usados em num 

processo de argumentação, pois são canais para a argumentação, mas os 

autores utilizam para inibir esse processo, o que poderia ser usado, como 

argumentação está somente como pergunta e resposta. 
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Logo em seguida, por meio de dois exemplos, com os números 30 e 45, os 

autores exibem uma forma de encontrar seus fatores primos, decompondo-os em 

um produto de fatores primos, como segue: 

30 = 2.3.5 (p. 89) 

45 = 3.3.5 (p. 90) 

Apresentam, também, um processo prático para determinar os fatores 

primos de um número qualquer, também, mediante exemplos numéricos. 

Na seqüência, os autores apresentam a Seção 4, que se inicia por meio de 

um pequeno texto, no qual identificam os múltiplos de 9 e 12 separadamente (p. 

93). A partir dos múltiplos de 9 e 12 colocados separadamente, por meio da fala 

da professora “Observe que há números que são múltiplos de 9 e também de 12. 

Eles são múltiplos comuns de 9 e de 12”, introduzem: há números que são 

múltiplos de 9 e, também, de 12. Eles são múltiplos comuns de 9 e 12 (p. 93). 

Com base no texto e na observação da professora, explicam o que é 

mínimo múltiplo comum, introduzindo a respectiva nomenclatura. 

 

 
Figura 9: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 93) 

 

Para o cálculo do MMC pela decomposição em fatores primos (p. 94), 

apresentam o dispositivo usual da decomposição de dois números 

simultaneamente. Em seguida, fazem a decomposição com três números, da 

mesma forma que foi feito para dois números, porém, nesse exemplo, introduzem 

a potenciação para identificar que o fator se repita. 

Na seção 5, os autores introduzem um texto para exemplificar quais são os 

divisores comuns de alguns números e, em seguida, explicam o que é máximo 

divisor comum. 

Como atividade, os autores propõem aos alunos a determinação do MDC 

pelo dispositivo prático, por meio de três números, nos quais a decomposição 

deverá ser feita separadamente. 
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Figura 10: Coleção Novo praticando Matemática – 5ª série (p. 96) 

 

A seguir, a seção 6 traz uma atividade na forma de jogo, no qual são 

introduzidos dois personagens. Esta atividade tem como finalidade a fixação do 

conceito de múltiplos. 

No final dessa unidade, lançam várias subseções: Revisando (composta de 

seis exercícios de fixação); Para saber mais (com três exercícios, todos 

contextualizados); cinco desafios e, finalmente, uma Auto-avaliação com 12 

exercícios, sendo dez de fixação e dois contextualizados. 

 
 
3.1.1 Considerações sobre a unidade 

 

Nesta unidade ou capítulo, notamos que ao aluno não é atribuído um papel 

muito ativo ou, em outras palavras, pouco se deixa a cargo do aluno. Perdem-se 

muitas oportunidades de fazer com que os alunos façam suas próprias 
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conjecturas ou observem algumas propriedades em relação aos múltiplos e 

divisores. 

Em um primeiro momento, podemos levantar a hipótese de que o tipo de 

abordagem pode conduzir os alunos à concepção de que as justificativas ou 

provas não são necessárias ou não devem ser algo produzido por eles. Ou, de 

alguma forma, provas ou justificativas são algo que os alunos não precisam se 

preocupar, isso seria coisa para matemáticos e professores ou está no livro, 

citado pelos próprios autores na divisibilidade por 3 (p. 85).  

Os matemáticos provaram que, se a soma dos algarismos de certo número 

é divisível por 3, então, esse número é divisível por 3, não precisando de mais 

provas ou raciocínio. 

Os autores introduzem os assuntos utilizando termos como: “veja”, 

“acompanhe”, “observe”, dando mais uma vez a idéia de que cabe aos alunos 

acompanhar os textos e as instruções, observando fatos matemáticos 

enunciados. 

O Teorema Fundamental da Aritmética, que consideramos um tema 

importantíssimo na formação de nossos alunos, é apresentado enfatizando-se o 

processo prático, aparecendo como um fato matemático – no qual todos os 

números podem ser decompostos em fatores primos – não levando os alunos a 

fazer conjecturas ou discutir tal fato. 

As oportunidades para que os alunos justifiquem suas respostas são raras, 

embora esse desenvolvimento dependa muito da postura do professor, quanto à 

solicitação da justificativa, mesmo assim achamos que as possibilidades ou 

propostas são restritas, bastante limitadas. 

Observamos que os autores utilizam ou apresentam, para essa unidade do 

livro, muito mais as provas pragmáticas segundo Balacheff (1.988), ou seja, há 

ênfase na verificação de vários casos para depois se concluir a veracidade, ou 

seja, aceitando o caso como verdadeiro. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

ANÁLISE DOS TEMAS DE GEOMETRIA 
 

 

Dentro da Geometria, destacamos para análise os tópicos que seguem: 

 Congruência de triângulos e suas aplicações nas propriedades de 

triângulos e quadriláteros; 

 Retas paralelas cortadas por uma transversal e teorema da soma das 

medidas dos ângulos internos de um triângulo e 

 Relações métricas nos triângulos retângulos. 

 

 

4.1 Congruência de triângulos e suas aplicações nas propriedades de 
triângulos e quadriláteros 

 

A unidade 5 do livro da 8ª série trata do tema Congruência e semelhança 

de figuras, porém para o desenvolvimento de nosso trabalho vamos nos ocupar 

somente da congruência de figuras. 

Nessa unidade, os autores desenvolvem as seguintes seções, referentes 

ao tema de nosso interesse: 

1 – Polígonos congruentes; 

2 – Congruência de triângulos. 
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Mais uma vez, observamos que cada seção é organizada da seguinte 

forma: texto, em seguida, uma aplicação, finalizando com exercícios de fixação, 

revisão, desafios e auto-avaliação. 

A seção 1 é iniciada por uma atividade, na qual os autores informam que 

os leitores deverão copiar os quadriláteros (colocados ao lado), em outro papel e 

recortá-los, observando que eles se sobrepõem, perfeitamente, ou, podemos 

dizer, coincidem-se. 

 

 
Figura 1: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 135) 

 

Em seguida, pedem para que os alunos sobreponham as figuras 

recortadas para que estes observem que os quadriláteros se sobrepõem. 

Após a realização dessa atividade, é introduzida a expressão “figuras 

congruentes”, pois as figuras recortadas “se encaixam”. 

Na seqüência, são relembrados os conceitos já estudados em séries 

anteriores, tais como: segmentos congruentes e ângulos congruentes. 

Por meio de uma atividade, utilizando os instrumentos régua e transferidor, 

os autores solicitam aos alunos para medirem todos os lados e ângulos desses 

quadriláteros, anotando tais medidas em uma tabela de valores. Para que os 

alunos observem uma correspondência entre os lados e ângulos dos dois 

quadriláteros, isto é, que seus lados e ângulos correspondentes sejam 

congruentes. Além disso, o símbolo Ξ , significando congruência é utilizado. 
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Uma ilustração contendo dois triângulos com suas medidas de ângulos e 

lados é apresentada. O objetivo é mostrar que existe uma correspondência de 

ângulos congruentes, porém não há uma correspondência de lados congruentes. 

A seguir, os autores afirmam que esses triângulos, nessas condições não são 

congruentes. 

Na seqüência, os autores apresentam uma atividade contendo a figura de 

dois quadriláteros e solicitam aos alunos para verificarem e justificarem se eles 

são congruentes ou não, conforme figura abaixo. Nesse momento, pelo exposto 

anteriormente, os alunos deveriam observar as medidas de seus ângulos e lados, 

pois em uma das figuras é dado que os ângulos são retos, e as medidas dos 

lados dos dois quadriláteros são iguais. 

 

 
Figura 2: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 136) 

 

Consoante Balacheff (1.988) essa justificativa é pragmática, caracterizando 

o chamado empirismo ingênuo, pois podemos observar que são utilizados 

recursos de ação e um processo rudimentar, experimentam-se somente para 

alguns casos, concluindo a validade para todos. Neste caso, duas figuras 

geométricas ou desenhos. 

A seguir, são apresentados três exercícios, sendo dois deles tão somente 

para verificação de congruência por meio de desenhos, sem necessidade de 

cálculos. No exercício 3, ao contrário, a utilização do Teorema da Soma das 

Medidas dos Ângulos Internos de um triângulo é necessária, conforme segue 

abaixo. 
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Figura 3: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 136) 

 

Na seção 2 os autores solicitam a construção de um triângulo com palitos 

de sorvete, todos do mesmo tamanho (ou seja, um triângulo eqüilátero), para que 

observem que não é possível deformá-lo – experiência para discutir a rigidez do 

triângulo. 

 

 
Figura 4: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 137) 

 

Na seqüência, este fato é afirmado de maneira geral, não necessariamente 

com triângulos de três lados de medidas iguais, encaminhando o enunciado do 

resultado sobre o caso LLL isto é, para saber que, se dois triângulos são 

congruentes, podemos verificar simplesmente se seus lados são, 

respectivamente, congruentes, como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 5: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 137) 
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Os autores solicitam aos alunos a construção de um triângulo, com régua e 

compasso. Os valores das medidas de dois ângulos conhecidos e a medida do 

lado entre esses ângulos são dados. Esta construção é apresentada no livro e é 

pedida ao aluno a mesma construção no caderno. 

A seguir, os autores afirmam que o triângulo construído pelo aluno, pelo 

seu colega e pelo livro são congruentes, com o objetivo de enunciar o caso de 

congruência ALA, conforme transcrição: “Dois triângulos que possuem dois 

ângulos e o lado compreendido entre eles respectivamente congruentes, são 

congruentes” (p. 137). 

Os autores apresentam um exemplo utilizando o caso ALA, isto é, se 

temos, em dois triângulos, dois ângulos correspondentes de medidas iguais e o 

lado entre os ângulos de mesma medida nos dois triângulos, então, os triângulos 

são congruentes. 

 

 
Figura 6: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 138) 

 

De forma análoga ao caso ALA, os autores apresentam o caso LAL e 

solicitam aos alunos a construção de dois triângulos, com régua e transferidor, a 
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partir da medida de dois lados e do ângulo entre esses lados, ou seja, os 

triângulos deverão ter dois lados e um ângulo compreendido entre eles de 

medidas iguais. Os autores solicitam aos alunos que comparem os triângulos 

construídos por eles e o do livro para constatar a congruência, enunciando, a 

seguir, o caso LAL, como segue: “Dois triângulos que possuem dois lados e o 

ângulo formado por eles respectivamente congruentes, são congruentes” (p. 138). 

Na seqüência, é exposto um exemplo aplicando o caso LAL. 

 

 
Figura 7: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 139) 

 

Podemos salientar que os resultados obtidos na construção e comparação 

dos triângulos representam um tipo de validação experimental, caracterizando o 

que Balacheff (1.988) denomina empirismo ingênuo. 

Por meio de um diálogo entre dois personagens em história em 

quadrinhos, é apontado que nem sempre a situação enquadra-se de imediato em 

um dos três casos de congruência já apresentados. Em certas situações, 

necessita-se de alguma dedução ou determinação de mais elementos para a 

conclusão sobre a congruência de dois triângulos, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 8: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 139) 

 

Como podemos perceber na ilustração acima, primeiro é preciso 

determinar os ângulos B e E, observando que são congruentes – a partir de um 

resultado estudado anteriormente sobre a soma de ângulos internos de um 

triângulo – e aplicar o caso de congruência ALA. 

Na seqüência, aplicando a congruência de triângulos, os autores citam um 

texto com o objetivo de mostrar que as diagonais de um retângulo têm a mesma 

medida. 
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Figura 9: Coleção Novo praticando matemática – 8ª série (p. 140) 

 
Neste caso, observamos o que é apresentado, é uma prova conceitual, 

segundo Balacheff (1.988), correspondendo a um experimento de pensamento. 

A unidade é finalizada com cinco exercícios, porém nenhum deles exige 

provas ou justificativas. Os casos de congruência são aplicados, alguns são 

verificados de imediato, outros necessitam de alguma dedução, no caso de serem 

dadas duas medidas de ângulos, por exemplo. 

 

Considerações sobre a unidade 
 
Nesta unidade, os autores, como nos demais capítulos já analisados, 

deixam poucas oportunidades para que os alunos façam conjecturas ou 

produzam justificativas e argumentos sobre determinados resultados. Isso nos 
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leva a caracterizar a coleção como “tradicional”, isto é, oferece o conteúdo pronto, 

utiliza muitas provas pragmáticas, valendo-se de uma abordagem empírica, 

segundo Balacheff (1.988). De fato, nessa unidade, notamos poucas provas 

conceituais. 

 

 

4.2. Retas paralelas cortadas por uma transversal e teorema da soma das 
medidas dos ângulos internos de um triângulo 

 

A unidade 8 do livro da 7ª série trata do tema Retas paralelas cortadas por 

uma transversal e do Teorema da soma das medidas dos ângulos internos de um 

triângulo. 

Nessa unidade, os autores desenvolvem as seguintes subseções: 

1 – Retas e ângulos 

2 – Mais descobertas sobre ângulos 

3 – Soma dos ângulos internos de um triângulo 

4 – Ângulos de um triângulo isósceles 

5 – Ângulos de um triângulo eqüilátero 

6 – Ângulos de um polígono 

7 – Ângulos dos polígonos regulares 

Em geral, podemos citar que, cada seção segue o seguinte esquema: texto 

introduzindo o tema, atividades ou exercícios, alguns já resolvidos e finalização 

com exercícios de fixação. Para concluir a unidade, são inseridas algumas 

subseções, a saber: Revisando; Para saber mais e uma Auto-avaliação. 

A seção 1 é iniciada com algumas recordações sobre alguns fatos já 

estudados relativos a ângulos. São eles: ângulos, ângulos suplementares, 

ângulos opostos pelo vértice. 

Por meio de ilustrações, os autores apresentam, o que são ângulos 

internos, externos e ângulos correspondentes, quando se tem duas retas r e s e 

uma transversal a elas, conforme a figura abaixo: 

55 



 
Figura 1: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 160) 

 

Na seqüência, é proposta a atividade reproduzida abaixo. 

 
Figura 2: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 160) 

 

Podemos considerar que o objetivo desta atividade, Questão 1, é induzir os 

alunos a constatarem a igualdade dos ângulos, quando temos duas retas r e s 
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paralelas entre si, cortadas por uma transversal t. Para isso, deverão usar o 

transferidor, a fim de confirmarem se as medidas dos ângulos são iguais. 

As anotações ou certificações efetuadas pelos alunos são, a nosso ver, 

argumentações que os levarão a provar pragmaticamente (de forma empírica) as 

relações existentes entre os ângulos construídos  correspondentes entre duas 

retas paralelas cortadas por uma transversal. 

Assim, podemos considerar que o esperado do aluno é uma validação no 

nível do empirismo ingênuo, segundo Balacheff (1.988). 

Ademais, na Questão 2, os autores solicitam aos alunos que verifiquem / 

constatem, a partir da medida efetuada, se os ângulos congruentes são 

correspondentes. 

Finalmente, na Questão 3, é solicitada uma nova construção, com outras 

duas retas paralelas r e s cortadas por uma transversal, perguntando-se se os 

ângulos correspondentes são congruentes. 

Na seqüência, enunciam que o fato observado na atividade anterior 

acontece sempre e vale para o caso geral, conforme figura abaixo: “Duas retas 

paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes 

congruentes” (p. 161). 

 

 
Figura 3: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 160) 
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Além disso, por meio de outra ilustração, isto é, duas retas não paralelas 

cortadas por uma transversal e por meio de duas questões, os autores solicitam 

aos alunos que respondam oralmente (diretamente ao professor):  

1 – Se os ângulos formados na figura são ângulos correspondentes; 

2 – Se tais ângulos são congruentes e por quê. 

É provável que, nesse momento, os autores esperem que os alunos 

tenham observado que as retas não são paralelas, razão pela qual a igualdade 

dos ângulos não é verificada. 

Na terceira questão da mesma atividade, tenta-se fazer com que o aluno 

observe, por meio de outra ilustração, a recíproca da proposição, ou seja, se dois 

ângulos são iguais, referindo-se a ângulos correspondentes iguais na ilustração, 

então, as duas retas cortadas por uma transversal são paralelas. Não é chamada 

a atenção sobre a recíproca, para concluir que as retas são paralelas, são dadas 

apenas duas retas cortadas por uma transversal com indicação de ângulos 

correspondentes congruentes. 

Na seqüência, numa subseção: Aplicando o que descobrimos... (p. 161), 

conforme figura abaixo, os autores utilizam / aplicam o resultado anteriormente 

enunciado, mostrando ao aluno que, na referida situação, em conhecendo-se a 

medida de um dos ângulos, pode-se determinar a medida dos demais. 

 

 
Figura 4: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 161) 
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A seguir, são propostos quatro exercícios, todos para serem resolvidos de 

forma direta, isto é, por meio da aplicação da proposição apresentada 

anteriormente. Neste momento não há mais preocupação com justificativas ou 

provas, e sim, com a utilização do teorema, conforme exercício anterior. 

Reproduzimos o exercício 1, abaixo: 

 

 
Figura 5: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 162) 

 

Os autores introduzem na subseção intitulada: Mais Descobertas, os 

conceitos de ângulos alternos internos e ângulos correspondentes. 

 

 
Figura 6: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 163) 
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Figura 7: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 163-164) 
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Figura 8: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 164) 

 

z = 110º , pois são ângulos opostos do paralelogramo 

x = 70º (suplemento de 110º ) 

y = 70º (ângulo oposto a x ) 

Temos assim a apresentação de uma prova conceitual, que, segundo 

Balacheff (1.988), é uma prova que podemos denominar “experimento de 

pensamento”. Os autores fazem uma aplicação do enunciado sobre 

paralelogramo e, por meio de uma personagem, afirmam que, conhecendo um 

dos ângulos de um paralelogramo, é possível determinar os demais, partindo do 

geométrico e utilizando, também, o algébrico para “provar” o fato. 

Por meio de uma atividade (p. 165), são propostas aos alunos três 

questões que deverão ser pensadas e respondidas oralmente, no caso de retas 

não- paralelas, cortadas por uma transversal. 
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Na mesma atividade, na Questão 3, os autores solicitam a formação de 

duplas de alunos, com isso observamos que também dão ênfase ao aspecto 

didático. 

Os autores retomam a definição de que o trapézio é um quadrilátero que 

tem um par de lados paralelos, pedem, para que os alunos descubram a relação 

existente entre os ângulos do trapézio. 

Nesse momento, esperam que os alunos identifiquem a relação existente 

entre ângulos alternos internos e ângulos suplementares, pelo fato de se ter dois 

lados paralelos, isto é: 

 
 

y + u = 180º        

x + v = 180º 

 
 

 

A seguir, apresentam sete exercícios de fixação que servirão para verificar 

os conhecimentos adquiridos nesta seção, porém em nenhum deles é solicitada 

prova ou justificativa. Em alguns exercícios desta unidade, são solicitados alguns 

conceitos já aprendidos. 

Estes exercícios são praticamente iguais às aplicações feitas para o 

paralelogramo e trapézio, porém com diferenças nas medidas dos ângulos. 

A seguir, os autores apresentam a soma dos ângulos internos de um 

triângulo, por meio de um exemplo que podemos chamar de prova pragmática, 

segundo Balacheff (1.988). De fato, por meio de uma figura de um triângulo que é 

recortada com tesoura, é feita a união de seus três ângulos recortados, chegando 

à conclusão de que a soma dos ângulos internos de um triângulo forma um 

ângulo raso de 180º. 

Finalmente, mediante a figura abaixo apresentam uma prova que mostra a 

validade da propriedade para o caso geral. É uma prova conceitual, sai do 

geométrico passando para o algébrico. Esta prova é chamada de experimento de 

pensamento (segundo Balacheff, 1.988). 
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Figura 9: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 167) 

 

Os autores utilizam um personagem na forma de história em quadrinhos, 

chamam a atenção do leitor para o fato de terem sido utilizadas propriedades 

descobertas anteriormente, para mostrar o resultado da figura anterior, 

aproveitando a oportunidade para mencionar que essas propriedades poderão ser 

aplicadas para descobrir outras e assim por diante. Com isso, chega-se à 

conclusão de que essa propriedade vale sempre, isto é, “A soma das medidas 

dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180º”. 

Na seção 4, os autores introduzem características dos ângulos de um 

triângulo isósceles. 

Iniciam a seção sugerindo uma atividade de recorte e dobradura, com a 

finalidade de que os alunos percebam que os ângulos da base de um triângulo 

isósceles são congruentes, o que, consoante Balacheff (1.988), é uma prova 

pragmática. 

Por meio dessa prova pragmática enunciam: “Os ângulos da base de um 

triângulo isósceles são congruentes”. 

A seguir, usando um personagem, os autores apresentam um exercício já 

resolvido, aplicando o conceito de triângulo isósceles, como mostra a figura 

abaixo: 
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Figura 10: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 168) 

 

Na seção 5, introduzem características dos ângulos de um triângulo 

eqüilátero. 

Novamente, os autores sugerem uma atividade de recorte e dobradura, 

agora com o objetivo de perceber a congruência dos ângulos internos de um 

triângulo eqüilátero 2 a 2, utilizando, para isso, os eixos de simetria. É explicado 

como realizar a dobradura com dois desses eixos (como mostra a figura abaixo). 

 

 
Figura 11: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 169) 
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Mediante uma atividade, deixam para os alunos determinarem o 3.º eixo e 

concluírem sobre a relação existente entre as medidas dos ângulos internos de 

um triângulo eqüilátero. De acordo com Balacheff (1.988), esta é uma prova 

pragmática. 

Na mesma atividade, porém na Questão 2, os autores sustentam que a 

soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180º e, a seguir, 

perguntam quanto medem os ângulos de um triângulo eqüilátero. 

Podemos destacar que, nesse momento, são deixadas algumas 

conclusões a serem feitas pelos alunos. 

Logo após, são sugeridos dez exercícios, sendo todos de aplicação, sem 

nenhuma prova. 

Na seção 6, os autores abrangem o tema ângulos de um polígono, 

relembram o processo para determinar a soma dos ângulos internos de um 

quadrilátero que consiste em considerar uma de suas diagonais para obter dois 

triângulos. A partir do conhecimento da soma dos ângulos internos de um 

triângulo, obter a soma dos ângulos de um quadrilátero, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 12: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 171) 

 

Utilizam um processo análogo, isto é, dividindo um pentágono em três 

triângulos, os autores calculam a soma dos ângulos internos. 

Os autores deixam a cargo do aluno, por meio de uma atividade – Questão 

1 – o cálculo da soma dos ângulos internos de um hexágono qualquer, utilizando 
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a régua e traçando as diagonais a partir de um dos vértices, decompondo o 

hexágono em triângulos. Na mesma atividade, porém na Questão 2, é 

apresentado o desenho do heptágono, das diagonais, partindo de um só vértice 

que, na verdade, divide o polígono em triângulos. Na Questão 3, é solicitado aos 

alunos o cálculo da soma dos ângulos, contudo, sem desenhar. A seguir, na 

Questão 4, os autores solicitam aos alunos a relação existente entre o número de 

lados de um polígono e o número de triângulos existentes que, para Balacheff 

(1.988), é uma prova pragmática de empirismo ingênuo. 

Por meio de um diálogo, na forma de história em quadrinhos, os 

personagens apresentam o resultado esperado. 

 

 
Figura 13: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 172) 

 

Em seguida, os autores expõem o resultado em uma linguagem simbólica, 

ou seja, apresentam a seguinte fórmula: 

Sn = (n – 2).180º 

Na seqüência, os autores fazem uma aplicação para um octógono, 

aplicando a fórmula: 

S8 = (8 – 2).180º 

S8 = 6.180º 

S8 = 1080º 
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Concluindo, então, que a soma das medidas dos ângulos internos de um 

octógono é 1080º. 

Cinco atividades são sugeridas, mas nenhuma delas exige provas. Todas 

são aplicações diretas da fórmula encontrada, isto é: “Um polígono é regular se 

todos os seus ângulos têm a mesma medida e todos os seus lados também têm a 

mesma medida”. 

Inicia-se a seção 7 definindo o que é um polígono regular. 

Os autores utilizam o resultado da seção 6 (Sn = (n – 2) . 180) para 

determinar a medida de um ângulo interno de um polígono regular, que é aquele 

que tem todos os seus ângulos congruentes. 

Como exemplo, é calculada a medida do ângulo interno de um hexágono 

regular, usando transferidor e régua o hexágono é construído. 

Solicitam também a construção de um pentágono regular, como na figura 

abaixo: 

 

 
Figura 14: Coleção Novo praticando Matemática – 7ª série (p. 174) 

 

A unidade termina com várias atividades, que são subdivididas em: 

Revisando, Para saber mais, Desafios e Auto-avaliação. 

Observamos que as atividades desta unidade são aplicações do que foi 

mencionado, não exigindo nenhuma prova. 

 

 

Considerações sobre a unidade 
 

Nesta unidade, notamos que os autores deixam, embora em poucas 

ocasiões, algumas deduções a serem feitas pelo aluno, por exemplo, quando 

solicitam que descubram a relação existente entre os ângulos de um trapézio. 
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Talvez essa atitude dos autores deva-se ao fato de observarem um 

amadurecimento um pouco maior por parte dos alunos. Mesmo assim deveriam 

colocar determinadas atividades nas quais os alunos pudessem produzir algumas 

provas, pois fazem quase todas as deduções, não deixando quase nada a cargo 

dos alunos. 

Na unidade, as provas utilizadas, segundo Balacheff (1.988), foram na 

maioria dos casos as pragmáticas. Além das pragmáticas, também, foram 

apresentadas provas conceituais, do tipo experimento de pensamento, consoante 

Balacheff (1.988), nas quais os autores passam do geométrico para o algébrico. 

 

 

4.3 Relações métricas nos triângulos retângulos 
 

Na unidade 6, do volume da 8ª série, o tema Relações métricas nos 

triângulos retângulos é desenvolvido por meio de três seções, a saber: 

1 – Teorema de Pitágoras; 

2 – Teorema de Pitágoras, quadrados e triângulos; 

3 – Relações métricas nos triângulos retângulos. 

Observamos que os autores desenvolvem os assuntos do mesmo modo 

como se procedeu com os demais tópicos, já analisados, ou seja, com base no 

texto, atividades, como exemplos e, em seguida, exercícios de fixação. 

Na seção 1, os autores solicitam aos alunos que observem seu redor e 

reconheçam ângulos retos no ambiente físico, já incluindo duas fotografias, 

contendo a identificação de ângulos retos. 

Por meio de ilustrações, são apresentados instrumentos que são utilizados 

para construir ângulos retos, como o esquadro, o transferidor e, também, a foto de 

um instrumento empregado na construção civil, o prumo. 

Na seqüência, é introduzida uma parte histórica baseada em uma situação 

prática de como os egípcios faziam para traçar ângulos retos. Inspirando-se 

nessa forma ilustrada, os autores propõem aos alunos uma atividade de traçado, 
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com o objetivo de verificar que um triângulo de lados 3 cm, 4 cm e 5 cm é 

retângulo. Esta constatação deve ser feita apoiada nas medidas dos ângulos do 

triângulo traçado, provavelmente, com o uso de um transferidor, apresentado 

anteriormente. 

Ainda na perspectiva histórica, destacam que os chineses conheciam e 

usavam esse triângulo retângulo (de lados 3, 4 e 5), assim como os babilônios 

que foram além e descobriram uma relação importante sobre as medidas dos 

lados desse triângulo conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 
Figura 1: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 164) 

 

Com base no triângulo (3, 4, 5) e usando a equivalência de áreas, que 

ilustra a validade da relação por comparação das áreas dos quadrados 

construídos sobre os três lados do triângulo. Introduzindo dois outros triângulos – 

um acutângulo isósceles e outro obtusângulo escaleno – com suas respectivas 

medidas dos lados, verificam que a relação não é válida para esses casos. Na 

seqüência, são tratados mais dois triângulos retângulos, destacando que a 

propriedade acima citada é válida para esse tipo de triângulo. Após essas 

verificações, baseado nas medidas dos lados dos triângulos, é apresentado um 

diálogo entre uma professora e um aluno na forma de história em quadrinhos, no 

qual se levanta a questão da relação ser válida para o caso geral, ou seja, para 

qualquer triângulo retângulo. 
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Figura 2: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 165) 

 

Com isso, observamos que os autores tentam explicitar que argumentos 

empíricos (verificação de casos particulares) não são suficientes para garantir a 

validade da propriedade para o caso geral e que existem outras formas de se 

fazer isso. 

Conforme indicado no diálogo, é apresentada uma prova utilizando a 

equivalência de áreas, cabendo ao aluno “acompanhar” o texto (e o raciocínio). 

 

 
Figura 3: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 165) 

 

A prova exposta pode ser vista como experimento de pensamento, 

segundo Balacheff (1.988), empregando língua natural e registro simbólico- 

algébrico em sua forma de apresentação. Trata-se de uma prova conceitual. 

Observamos, assim, que a propriedade é agora enunciada com destaque, 

como um resultado geral válido a ser utilizado posteriormente. 
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Uma vez provado e enunciada, a denominação “Teorema de Pitágoras” é 

introduzida, com menção ao matemático grego, como o primeiro a apresentar tal 

prova. 

Resultados de pesquisas, conforme observado em estudos internacionais, 

e, igualmente, em nosso projeto de pesquisa, mostram que os alunos não se 

sentem capazes de fazer e explicitar seus passos dedutivos. 

Há consenso nas dificuldades que os alunos apresentam em passar do 

argumento empírico aos argumentos dedutivos ou formais. 

É importante que o teorema seja enunciado e seja discutida sua validade. 

O problema é que os autores passam rapidamente à prova formal. Esta pode ser 

uma abordagem possível na 8.ª série, no entanto, questionamos seus níveis de 

compreensão pelos alunos. 

Nesta seção, notamos que os autores utilizam equivalência de área, 

passando do geométrico para o algébrico. Em tal situação, os alunos, geralmente, 

apresentam também dificuldades para entender essa passagem, como foi 

constatado na correção e codificação dos questionários da 1ª fase do projeto 

AProva-ME. 

Segundo pesquisas, a grande maioria dos alunos opta pelo empirismo 

ingênuo como solução correta. Em compensação, sabem que o professor daria 

maior nota para uma prova com a forma algébrica, que é representada com 

símbolos. 

Na seqüência, são propostas três aplicações do Teorema de Pitágoras, 

sendo duas contextualizadas e a outra envolvendo a construção geométrica de 

um segmento, cuja medida é igual à raiz quadrada de 2 e um segmento, cuja 

medida é igual à raiz quadrada de 3. Nos dois primeiros, trata-se do cálculo de 

uma das medidas de um triângulo retângulo. Estas aplicações são dadas como 

exemplos, na forma de problemas resolvidos.  

Em seguida, são propostos seis exercícios, sendo três contextualizados e 

três de fixação, que abordam exclusivamente o conteúdo matemático, mas em 
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nenhum deles os alunos devem justificar. Trata-se de uma simples aplicação 

direta do resultado enunciado. 

A seção 2 inicia-se com o desenvolvimento da fórmula para se obter a 

diagonal de um quadrado em função do lado, como mostra a figura abaixo: 

 

 
Figura 4: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 169) 

 

O objetivo é visualizar dois triângulos retângulos, sendo a hipotenusa 

comum a diagonal do quadrado, e os catetos são os lados do quadrado. 

Na mesma seção, existe outra aplicação: o cálculo da medida da altura de 

um triângulo eqüilátero: 

 

 
Figura 5: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 169) 

 
Novamente, a obra propõe discutir a obtenção de tais resultados, utilizando 

dois personagens: um professor e uma aluna. O professor explica à aluna a 

respeito da não necessidade de decorar as fórmulas obtidas, pois estas podem 

ser deduzidas facilmente a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras.  
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A seguir, são propostos seis exercícios, sendo três de fixação. Podemos 

citar que os exercícios 8 e 9 envolvem um maior raciocínio, necessitando de 

algumas deduções efetuadas durante o desenvolvimento da unidade. É o caso do 

exercício 9 reproduzido abaixo. 

 

 
Figura 6: Coleção Novo praticando matemática – 8ª série (p. 171) 

 

No exercício 8, não há muita dedução, é só identificar a hipotenusa, 

calcular sua medida e obter a medida do lado do quadrado. 

No exercício 9, o aluno deverá visualizar um triângulo retângulo, 

completando a figura. 

Na seção 3, é apresentado um problema prático que não é possível 

solucioná-lo com conceitos e técnicas conhecidos até o momento. Na tentativa de 

justificar a necessidade de outras relações métricas em triângulos retângulos, os 

autores apresentam, para suas deduções, alguns resultados sobre semelhança 

de triângulos. 

Apresentam outra demonstração e usam novamente dois personagens, em 

forma de história em quadrinhos. 
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Figura 7: Coleção Novo praticando Matemática – 8ª série (p. 172) 

 

No diálogo nada é provado, nem é apresentada uma demonstração, mas 

sim suscitam outras relações. 

Por meio de deduções, utilizando semelhança de triângulos, são obtidas 

quatro relações métricas dos triângulos retângulos, como segue e, a partir daí, o 

Teorema de Pitágoras é deduzido. 

No final da unidade, os autores propõem exercícios de fixação, Revisando, 

Para saber mais, que se trata apenas de aplicações de fórmulas. 

 
 
4.3.1 Considerações sobre a unidade 

 

Mais uma vez, observamos que os autores apresentam o conteúdo de 

forma clássica, não deixando o desenvolvimento ou as conclusões sob a 

responsabilidade do aluno. 

Notamos que do empirismo ingênuo passam diretamente para a prova 

formal e em sua forma de apresentação utilizam o registro algébrico. 

Percebemos que essa unidade foi desenvolvida com certa rapidez, isto é, 

foram dadas fórmulas diretas, sem participação ativa dos alunos. Isso nos leva a 
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pensar que os autores adotam uma metodologia inadequada, isto é, fazem suas 

conclusões, ao contrário da intenção do projeto do qual participamos, cujo 

objetivo é dar espaço ao aluno para que possa fazer algumas deduções e 

produzir suas próprias provas, não sendo um sujeito passivo nas atividades de 

validação de proposições. 
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CAPÍTULO 5  
 

 

SUGESTÃO DE UMA SEQÜÊNCIA DE ENSINO 
MODIFICADA 

 

 

Neste capítulo, retomamos, em linhas gerais, a seqüência de atividades 

propostas para o estudo das propriedades de retas paralelas cortadas por uma 

transversal do volume da 7ª Série. 

Conforme descrito no capítulo 4 (p. 56-62) a proposta dos autores 

compreende as seguintes situações: 

1) Identificação de ângulos correspondentes no caso de duas retas 

(quaisquer) cortadas por uma reta transversal. Trata-se aqui de ilustrar 

a situação geométrica a ser estudada nesse tópico, introduzindo seus 

elementos e a nomenclatura correspondente. 

2) Verificação, pelas medidas, da igualdade de ângulos correspondentes 

no caso de retas paralelas. Nesta etapa, é solicitado o uso de 

transferidor para obtenção da medida dos pares de ângulos 

correspondentes e a constatação de sua igualdade. É provável que, 

nesta situação, o aluno dê mais atenção ao processo de medida e 

comparação de ângulos do que à posição das retas (paralelismo), 

hipótese fundamental que garante o resultado. 

3) Apresentação do enunciado da propriedade como válida para o caso 

geral. Seguindo uma tendência já observada nas análises anteriores, ao 

aluno não é atribuído um papel ativo no desenvolvimento da situação, 
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pois a conclusão da experimentação proposta no item 2 é assumida 

pelos autores. 

4) Verificação, por meio de uma ilustração, da não congruência de ângulos 

correspondentes no caso de retas não paralelas. A situação possibilita 

um “resgate” da importância da posição relativa das retas (não 

transversais), permitindo a comparação dos dois casos (retas paralelas 

e não paralelas). De fato, esta proposta é de suma importância para a 

explicitação da condição necessária para a conclusão e poderia, a 

nosso ver, ser mais eficaz se fosse implementada imediatamente, após 

a situação descrita no item 2. 

5) Constatação, por meio da observação de uma figura, da validade 

recíproca da propriedade: se duas retas cortadas por uma transversal 

determinam ângulos correspondentes iguais, então, essas retas são 

paralelas. Acreditamos que a introdução da recíproca é pertinente no 

entanto, deve ser um trabalho bastante cuidadoso e abrangente, em 

situações e momentos específicos. Da forma implícita, como foi tratada 

a questão no livro, corremos o risco de reforçar a concepção dos alunos 

de que a recíproca é equivalente à implicação direta e, portanto, tem o 

mesmo valor verdade que esta. 

Pelo exposto e pelas considerações na análise do referido tópico, 

entendemos que a proposta da coleção deve ser complementada com atividades 

que possibilitem maior participação do aluno no tratamento de diferentes aspectos 

do processo de prova. 

 

 

Sugestão de uma seqüência de Ensino Modificada 
 

Com base na proposta, conforme as considerações anteriores, 

reformularíamos a seqüência de atividades como segue, esta seria composta de 

duas partes: a primeira corresponderia a uma fase de conjectura de uma 

propriedade, e a segunda proporia a aplicação dessa propriedade em uma 

atividade de produção de uma prova. Abaixo, descrevemos com mais detalhes 

nossas escolhas. 
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Parte I 

 

Ao invés de iniciarmos com a exploração de uma situação com retas não 

paralelas, estamos propondo já introduzir a situação no caso das retas paralelas, 

pois, assim, estaríamos dando ênfase à hipótese principal da propriedade. 

Uma primeira atividade seria a verificação de ângulos correspondentes 

congruentes na configuração de retas paralelas cortadas por transversal (figuras 

abaixo), por meio do uso do transferidor e obtenção das medidas desses ângulos. 

 

        
 

Nesse momento, estaríamos trabalhando com verificação instrumentada, 

em uma perspectiva de prova pragmática, segundo Balacheff (1.988), pois 

pretendemos uma verificação da igualdade de medidas dos ângulos 

correspondentes congruentes. 

Cabe observar que este tipo de atividade poderia ser enriquecido, se 

desenvolvida em um ambiente de geometria dinâmica (como, por exemplo, o 

Cabri-Geomètre). Isto porque não somente teríamos maior precisão nas medidas 

dos ângulos, como seria possível testar vários casos, dinamicamente, obtendo 

diferentes posições de retas, trabalhando com uma classe de situações e não 

com alguns poucos exemplos. 

Na ausência de computadores e softwares dessa natureza, poderíamos 

utilizar palitos de sorvete para fazer as experimentações e, por meio dos 

movimentos, isto é, das variações da transversal, propor a observação de que os 

ângulos não se modificam. Mas existe dificuldade de manipulação e medição dos 

ângulos, o que pode acarretar maior imprecisão. 
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Assim, o objetivo desta atividade é fazer com que os alunos observem, 

auxiliados pelo transferidor, que alguns pares de ângulos têm medidas iguais. 

Nesse momento, já se pode introduzir a nomenclatura adequada. 

Em uma segunda atividade, seria solicitada novamente aos alunos a 

utilização do transferidor para medirem pares de ângulos correspondentes, agora 

no caso das retas não serem paralelas (figura abaixo). 

 

 
 

Nesse momento, esperamos que os alunos percebam que as medidas dos 

pares de ângulos correspondentes, neste caso, não são iguais. Nossa intenção é 

chamar a atenção para as posições das retas, sendo a igualdade verificada 

somente quando as retas são paralelas. 

As observações e verificações, conforme as atividades 1 e 2, devem ser 

objeto de discussão e explicitação encaminhada e mediada pelo professor, de 

modo que os alunos percebam as condições da propriedade presentes nas 

situações. 

Esta parte seria concluída com a elaboração do enunciado da propriedade, 

pelos alunos, como segue: 

“Duas retas paralelas cortadas por uma transversal 
determinam ângulos correspondentes congruentes 
(conforme atividade abaixo)” 

 

Finalizando colocaríamos uma atividade  inspirada na apresentada no texto 

em francês dos Irems de Grenoble e de Rennes (p 84-99), que permita discutir a 

generalidade de uma proposição. 
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Assim, seria proposto o seguinte enunciado: 

 
Assinale a alternativa que completa a frase: 

“Em duas retas cortadas por uma transversal os ângulos 

correspondentes são _________________ congruentes.” 

(a) sempre 

(b) nunca 

(c) às vezes 

Agora tente explicar porquê isso acontece. 

 
No caso de assinalar a alternativa (c), diga quando (em que condições) 

a propriedade é válida. 

 

A partir destas três atividades introdutórias, pretendemos contemplar uma 

situação na qual o aluno produza uma prova, sendo esta possível com a 

aplicação da propriedade enunciada anteriormente. 

 
 
Parte II 

 

Considerando que os alunos da 6ª série, em geral, já estudaram o teorema 

referente à soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, daríamos 

como sugestão, a partir de um paralelogramo, o cálculo do ângulo indicado na 

atividade abaixo, solicitando aos mesmos que justifiquem, por meio de 

propriedade enunciada, qual o valor de x. 

 

Atividade 1 
LOVE é um paralelogramo. Dado o ângulo LOV = 110º , calcule o ângulo 
EVO indicado por x na figura 

 
Justifique sua resposta explicando como chegou ao resultado. 
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A nossa intenção é que, mesmo trabalhando em um caso particular, o 

aluno tente justificar ou explicar as propriedades utilizadas. Em outras palavras, 

pretendemos que esse exercício tenha papel de um exemplo genérico (Balacheff, 

1.988). 

 

Atividade 2 

Usando a propriedade enunciada na atividade 3 (Parte I), prove que: 

“Em um paralelogramo, a soma das medidas de dois ângulos 

consecutivos é igual a 180º.” 

 

Acreditamos ser viável propor esta situação com as atividades anteriores 

que serão desenvolvidas pelos alunos na perspectiva da produção de uma prova 

conceitual. 

Apoiados em nossa prática docente e considerando a inexperiência dos 

alunos com esse tipo de situação, envolvendo uma prova, é provável que 

diferentes respostas e dificuldades possam surgir. 

Se as respostas não atingirem níveis conceituais, como desejável em um 

experimento de pensamento, o professor deverá explorar mais a atividade e, 

também, complementar a seqüência, dando mais ênfase aos conceitos 

envolvidos. Ainda, assim, acreditamos que a proposta da seqüência cria 

condições favoráveis para esse tipo de aprofundamento. 

Como podemos observar, nossa proposta contempla alguns pressupostos 

considerados ao longo desse trabalho, a saber: 

• Em um primeiro momento, um trabalho de verificação experimental, com 

elaboração de conjectura e justificativas informais 

• na complexa passagem do pragmático ao conceitual, a inclusão de 

situações que envolvam outros níveis de validação, em particular, o uso 

de exemplos genéricos. 
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CONSIDERAÇÕES F INA IS  
 

 

Nestas considerações finais, pretendemos expor, de forma sucinta, o 

trabalho realizado pela equipe do projeto de pesquisa Argumentação e Prova na 

Matemática Escolar (AProvaME), sob coordenação da Profa Dra Siobhan Healy 

(Lulu Healy) e, especificamente, nossa contribuição na aplicação e codificação 

dos questionários da Fase 1 do referido projeto com a análise de uma coleção de 

livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental. 

Na Fase 1 do projeto, por meio do questionário sobre provas, respondido 

por cerca de 2.000 alunos adolescentes de escolas do Estado de São Paulo 

(conforme descrito no Capítulo 1, p. 5), foi possível mapear as concepções 

desses alunos sobre argumentação e prova. Os resultados foram discutidos por 

vários mestrandos da equipe do projeto. Retomamos algumas das considerações 

do trabalho final de Mestrado de Leandro (2006), membro da equipe do projeto. 

Segundo as análises desse autor: 

• o desempenho dos alunos no questionário foi muito abaixo do esperado; 

• as escolas municipais tiveram um melhor desempenho, quando 

comparadas às escolas estaduais, embora o porcentual não seja 

significativo dentro da amostra; 

• as provas pragmáticas foram as mais contempladas nas respostas. 

Poucos alunos construíram provas conceituais, identificando ou evocando 

propriedades em suas justificativas; 

• foi constatado também que os alunos não possuem o hábito de 

justificarem suas respostas, sendo muitas questões deixadas em branco. 
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Com base nesse levantamento, nosso trabalho centrou-se na análise dos 

livros didáticos da coleção “Novo praticando a Matemática” (5ª a 8ª séries), 

procurando destacar as abordagens desta no que se refere a provas ou 

justificativas matemáticas. Como citado anteriormente (Cap. 2, pp. 27-38 e Cap. 

3, pp. 39-70), trata-se da coleção adotada pela Escola, onde atuamos como 

docente. Com esta análise, buscou-se verificar se a coleção contempla situações 

envolvendo justificativas, provas ou argumentações e, em caso afirmativo, como 

estas são propostas na obra. 

Pela análise, pudemos notar que os autores podem conduzir os alunos à 

concepção de que as justificativas ou provas não são necessárias ou não devem 

ser algo produzido por eles. Ou, de alguma forma, os alunos não precisam se 

preocupar com provas ou justificativas, pois isso seria assunto  para os 

matemáticos ou professores ou, ainda, devem constar no livro didático. Como 

exemplo, podemos citar as afirmações dos autores na apresentação do conteúdo 

relativo aos critérios de divisibilidade, em particular, a divisibilidade por 3 

(conforme análise Vol. 5ª Série, Seção 2, p.85). 

Notamos, também, que nas relações métricas nos triângulos retângulos, a 

unidade é desenvolvida com certa rapidez, isto é, foram dadas fórmulas diretas ou 

“prontas”, sem uma proposta de abordar diferentes etapas na construção de 

justificativas matemáticas. Isso nos leva a pensar que a metodologia utilizada 

aproxima-se da convencional, na qual o aluno não é colocado no centro do 

processo. Ao contrário da intenção do projeto que participamos, cujo objetivo é 

dar espaço ao aluno para que faça algumas deduções e produza suas próprias 

provas, não sendo um sujeito passivo. 

Isso foi confirmado na avaliação do PNLD. De acordo com a resenha, a 

metodologia adotada pelos autores não estimula a participação do aluno na 

construção mais autônoma de seu conhecimento (PNLD, 2005, p. 175). Ainda, na 

avaliação foi mencionado que os contextos sociais são raramente citados, ficando 

prejudicada a reflexão que auxilia a formação de um cidadão crítico, e as 

atividades são propostas, na maioria das vezes, de forma diretiva e repetitiva. Os 

avaliadores consideram que a obra não estimula o exercício da conjectura, do 

questionamento, da exploração de outras possibilidades, enfatizando os aspectos 
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técnicos, em detrimento dos conceituais. Este item refere-se especificamente a 

nosso estudo e foi igualmente identificado em nossas análises. 

Assim, por meio da análise da referida coleção, pudemos observar que a 

proposta não oferece ao professor elementos suficientes para uma abordagem de 

provas e validações matemáticas. Sugerimos que o professor não fique restrito à 

coleção adotada, mas busque outras fontes e materiais que o auxiliem na 

preparação de situações e atividades para abordar este tema. 

Por fim, fizemos uma sugestão de seqüência didática na parte de 

Geometria, mais especificamente, referente ao tema Retas Paralelas Cortadas 

por uma Transversal. Tentamos salientar alguns pontos que julgamos 

importantes, para que os alunos elaborem conjecturas, argumentem, tentem 

discutir a validade destas e, com isso, seja facilitado o desenvolvimento de uma 

prova conceitual. 

 

 

Reflexões Pessoais sobre o Estudo efetuado 
 

Participar do projeto nos trouxe um grande crescimento, pois em nossa 

formação, não se deu evidência ao processo de argumentação e prova de 

proposições matemáticas. Algumas demonstrações foram abordadas, porém o 

próprio professor as desenvolvia e as apresentava. Cabia ao graduando apenas a 

aplicação dos resultados demonstrados em exercícios subseqüentes. 

Tivemos a oportunidade de conhecer teses, artigos, dissertações sobre 

provas e demonstrações, como por exemplo, a pesquisa de Pietropaolo (2005), 

intitulada (Re) Significar a demonstração nos currículos da Educação Básica e da 

Formação de Professores, que nos deu um embasamento importantíssimo ao 

desenvolvimento deste trabalho. Outros estudos importantes e baseados nas 

idéias de Balacheff (1988), revelaram diversos problemas na aprendizagem de 

provas na matemática escolar e nos apontaram também alguns caminho a seguir. 

Foi de grande importância termos participado do projeto AProvaME, não 

apenas no que tange ao fato deste possibilitar a reflexão sobre o ensino e 
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aprendizagem de provas e demonstrações, como o de criar um rico contexto ao 

desenvolvimento de nosso trabalho final. O contato com outros professores-

mestrandos constituiu um espaço privilegiado, em que a troca de experiências 

profissionais trouxe a todos um enriquecimento e um crescimento inigualável, sem 

contar as valiosas orientações dos professores coordenadores. Tivemos, também, 

a possibilidade de prolongar nossas discussões e trocas de informações por meio 

do espaço virtual do TelEduc, destinado às atividades do projeto AProvaME. 

Enfim, foi um verdadeiro contexto para o exercício da pesquisa.  

Outro fato importante foi conhecer com maior profundidade o Guia do Livro 

Didático do PNLD, pois não sabíamos de sua importância e que ele continha 

tantas informações sobre os critérios de análise e elaboração das resenhas 

efetuadas pelos especialistas. Com isso, estaremos mais atentos ao processo de 

escolha dos livros na Escola, buscando envolver mais os colegas e criando 

melhores condições para que nossa participação seja efetiva. Um dos aspectos 

observados foi relacionado ao tema por nós estudado. Hoje, com certeza, temos 

maior conscientização de nossa responsabilidade na escolha do livro didático e 

estamos mais atentos à importância do trabalho com provas e argumentações 

para a formação de nossos alunos. 
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  ANEXO I 

1. Caracterização do Problema 
 

A prova tem um papel central na Matemática. Tradicionalmente, ela caracteriza-se como 

ferramenta para distinguir essa disciplina das ciências experimentais, oferecendo um método 

indubitável de validar conhecimento que contrasta com indução natural de processos empíricos. 

Prova matemática dedutiva fornece aos seres humanos a forma mais pura de diferenciar o certo 

do errado (Wu, 1995), sendo este aspecto apontado como uma característica essencial da 

Matemática no pensamento ocidental (Aleksandrov, 1963). 

Em termos educacionais, conforme reconhecido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

1998), o currículo de Matemática deve necessariamente contemplar atividades e experiências que 

possibilitem aos aprendizes o desenvolvimento e a comunicação efetiva de argumentos 

matematicamente válidos. Entretanto, inúmeras pesquisas mostram que os raciocínios de 

estudantes freqüentemente não se apresentam conforme as leis da lógica e são influenciados por 

uma série de fatores além das exigências lógicas (Wason, 1966; Light, Girotto e Legrenzi, 1990). 

Estudos internacionais em Educação Matemática indicam fortemente que aprendizes tendem a 

confundir justificativas empíricas com raciocínios dedutivos e analisam argumentos de acordo com 

aspectos de forma e não de conteúdo (Chazan, 1993; Healy e Hoyles, 2000). 

Apesar da existência de consenso quanto às dificuldades associadas ao ensino e à aprendizagem 

de prova em diversos países, pode-se identificar variações significativas nas concepções dos 

estudantes relacionadas ao currículo de cada país. A título de ilustração, enquanto alunos da 

Inglaterra mostram preferência para argumentos empíricos, os de Taiwan são mais propensos a 

enfatizar argumentos apresentados formalmente, ainda que em nenhum dos grupos os sujeitos 

demonstrem compreensão consistente desse segundo tipo de argumento (Healy e Hoyles, 2000; 

Lin, 2000). Ainda que tais estudos possam inspirar conjecturas referentes às concepções de prova 

de alunos brasileiros, esse contexto carece de um mapeamento preciso de tais concepções, 

necessário para subsidiar propostas e abordagens de ensino especificamente endereçadas à 

realidade brasileira. 

Além de base sólida sobre as concepções e dificuldades dos alunos, uma abordagem eficiente 

para o ensino da prova em Matemática requer, não apenas situações de aprendizagem inovadoras 

no sentido de explorar novos contextos e novas ferramentas para o acesso e construção de 

argumentos formais, como também a aceitação e apropriação pelos professores de tais situações. 

Nessa perspectiva, uma investigação na problemática do ensino e aprendizagem da prova pode 

compreender dois enfoques inter-relacionados: O primeiro refere-se à elaboração de situações de 

aprendizagem. Neste enfoque, pretendemos investigar as possibilidades oferecidas pelos 

ambientes computacionais, nos quais os aprendizes precisam explicitar as propriedades e 

relações na linguagem formal do sistema em particular, enquanto interagem simultaneamente com 
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os dados gerados pelas suas definições. Uma questão que se coloca é, então, como esta 

experiência com o computador influencia na compreensão da prova, na distinção entre argumentos 

dedutivos e evidências empíricas e no desenvolvimento de habilidades para lidar com argumentos 

matemáticos expressos de diferentes formas. O segundo enfoque centra-se no professor. A 

integração efetiva de uma nova abordagem na sala de aula somente torna-se possível mediante 

um processo de adaptação, cujo agente principal é o professor. Uma outra questão recai então 

sobre as condições e suportes que favorecem uma verdadeira apropriação da inovação pelo 

professor. 

 

2. Objetivos 
 
Os objetivos da pesquisa são: 

 

1. Levantar um mapa das concepções sobre argumentação e prova de alunos adolescentes 

em escolas do estado da São Paulo. 

2. Formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e professores para a elaboração 

de situações de aprendizagem, visando envolver alunos em processos de construção de 

conjecturas e provas em contextos integrando ambientes informatizados. 

3. Criar um espaço virtual de compartilhamento entre os membros da equipe do projeto e 

analisar seu papel no desenvolvimento das situações de aprendizagem, assim como na 

evolução de conhecimentos pedagógicos sobre prova em Matemática. 

4. Avaliar situações de aprendizagem, em termos da compreensão dos alunos sobre a 

natureza e funções de prova em Matemática. 

5. Investigar a implementação destas atividades por diferentes professores e assim identificar 

em que medida sua participação nos grupos colaborativos fornece uma apropriação desta 

abordagem para o ensino e aprendizagem de prova. 

6. Formular recomendações relacionadas ao papel da argumentação e da prova no currículo 

de Matemática escolar. 

7. Contribuir para o debate internacional sobre o ensino e aprendizagem de prova em 

Matemática. 

3. Metodologia e Estratégia de Ação 
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O projeto será organizado em duas fases, a primeira envolve um levantamento de concepções de 

alunos (faixa etária 14-16 anos), cujos resultados subsidiarão a segunda fase, na qual o foco será 

na elaboração e avaliação de situações de aprendizagem. Além da equipe de pesquisadores, 15 

estudantes do curso de Mestrado Profissional no Ensino de Matemática da PUC/SP (com 

população atual de 86 mestrandos) integrarão a equipe como professores-colaboradores, devendo 

participar de ambas as fases. 

 

FASE 1

Nesta fase, o instrumento principal para o mapeamento das concepções dos alunos será um 

questionário a ser aplicado em um total de 45 turmas do Ensino Fundamental ou Médio, de 

escolas públicas e particulares do estado da São Paulo. Inicialmente, cada professor-colaborador 

participante terá a incumbência de indicar de 6 a 10 turmas, e a partir daí, a amostra será 

determinada por meio de uma seleção aleatória. Um espaço virtual será criado para facilitar as 

comunicações entre os membros da equipe no compartilhamento das decisões e ações no âmbito 

do projeto, o que será de responsabilidade de um dos pesquisadores. Além disso, ao longo da 

Fase 1, serão realizados encontros de trabalho presencial, com freqüência quinzenal, reunindo 

pesquisadores e professores-colaboradores. 

O questionário acima citado (denominado Q1) será elaborado com base naquele concebido por 

Healy e Hoyles (1998) na Inglaterra e já utilizado em outros países (França, Taiwan, Israel, 

Austrália). Este questionário compreenderia itens visando avaliar em que medida os sujeitos 

aceitam evidências empíricas como prova, distinguem evidências empíricas de argumentos 

matematicamente válidos, compreendem o domínio de validade de uma prova e são capazes de 

construir argumentos válidos. Além disso, pretende-se identificar a influência da forma de 

apresentação da prova (língua natural, língua formal, representações visuais ou figurativas, etc.) 

na compreensão dos argumentos. As questões contemplarão dois domínios matemáticos – 

Geometria e Álgebra – sendo organizadas em dois blocos, a saber: 1) avaliação de vários 

argumentos apresentados como provas de uma dada afirmação e, 2) construção de provas. Cabe 

destacar que o modelo de concepções sobre tipos de prova de Balacheff (1988) fundamenta a 

definição dos argumentos apresentados nos itens do questionário. Concomitante à aplicação do 

questionário junto aos alunos, os professores de Matemática de cada turma responderão a um 

segundo questionário (Q2), que além dos mesmos itens relacionados à prova em Matemática de 

Q1, compreenderá questões sobre a Escola, sobre o perfil dos alunos da turma e do próprio 

professor e sobre os materiais didático-pedagógicos utilizados no ensino de Matemática. 

Os dados coletados serão organizados e classificados pela equipe de professores-colaboradores, 

utilizando critérios inspirados em Healy e Hoyles (ibid.). Esse conjunto de dados terá uma estrutura 

hierárquica – alunos em turmas, em escolas e em regiões – e serão analisados segundo a 
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construção de um modelo multi-nível (Multi-level Modelling) para considerar a correlação de 

respostas entre os sujeitos que compartilham experiências comuns (Goldstein, 1987). Os 

resultados dessas análises fornecerão um mapa das concepções dos alunos e como estas variam 

em relação a fatores individuais e escolares, baseados nos dados obtidos em Q2. Essa análise 

permitirá uma avaliação das áreas de compreensão de prova dos alunos, tanto aquelas que são 

contempladas no ensino atual, quanto aquelas que merecem maior atenção. A identificação desse 

segundo grupo servirá como base para o trabalho na fase 2, descrito na seqüência. 

 

FASE 2

Esta fase contemplará dois eixos inter-relacionados de investigação: a aprendizagem e o ensino. 

No eixo da aprendizagem, o objetivo principal é a elaboração e avaliação de situações, 

especificamente destinadas às áreas de dificuldades e limitações de compreensão de prova 

identificadas com o mapeamento elaborado na fase 1. No eixo relativo ao ensino, a atenção se 

voltará ao professor, e sua contribuição no processo de elaboração das situações de 

aprendizagem e nas modificações destas em ação, considerando que essas situações serão 

propostas pelos professores em suas salas de aula. 

A metodologia nesta fase carateriza-se como design-based research (Cobb et al., 2003). Segundo 

esses autores, os experimentos de design visam contribuir para o desenvolvimento e compreensão 

de "ecologias de aprendizagem", ou seja, de sistemas complexos que envolvem múltiplos 

elementos de naturezas distintas. Os elementos de uma ecologia de aprendizagem incluem 

tipicamente as tarefas e problemas aos quais os aprendizes serão confrontados, as ferramentas e 

recursos fornecidos para suas resoluções e os meios práticos pelos quais os professores podem 

orquestrar as relações entre estes elementos em suas salas de aula. O uso da metáfora relativa à 

ecologia enfatiza a natureza interativa dos contextos investigados e a importância de analisar seus 

diversos elementos em conjunto e não separadamente. 

A estratégia planejada para essa fase compreenderá um desenvolvimento colaborativo e contínuo 

entre pesquisadores e professores-colaboradores (cf. amostra da Fase 1). Mais precisamente, o 

desenvolvimento das situações de aprendizagem seguirá um ciclo segundo a organização de 5 

grupos com 3 professores-colaboradores e, pelo menos, 2 pesquisadores. Cada grupo deverá 

desenvolver situações de aprendizagem, envolvendo ou objetos geométricos representados no 

software Cabri-géomètre ou o uso de planilhas eletrônicas (como por exemplo, o Excel) para 

explorar problemas algébricos. Estes dois ambientes foram selecionados por serem familiares ao 

grupo de professores-colaboradores e por seus reconhecidos potenciais no ensino da prova (Healy 

e Hoyles, 2001; Mariotti, 2001). Ao longo dessa fase, os grupos estarão reunindo-se 

semanalmente, alternando encontros presenciais e a distância, esta última modalidade 

possibilitada pelo espaço virtual criado na Fase 1. 
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1a Etapa 

Na primeira etapa do design (etapa intra-grupos), as situações serão elaboradas por cada grupo e, 

em seguida, testadas/aplicadas em uma pequena amostra de alunos, e por fim, discutidas e 

reformuladas em cada grupo. Essas discussões e adaptações serão realizadas com base na 

análise das interações alunos/computadores, considerando quais aspectos de prova são 

favorecidos, ou ainda, a quais concepções estes aspectos estão relacionados. Para essa análise, 

serão coletados os seguintes dados: áudio-gravação dos diálogos entre os sujeitos envolvidos 

(professores, pesquisadores e alunos) e produções escritas e computacionais dos alunos. Além 

disso, em relação ao eixo de ensino, cada professor-colaborador construirá seu próprio registro do 

processo, documentando suas perspectivas sobre o desenvolvimento das situações no grupo. 

Essa documentação elaborada pelos professores fornecerá os dados referentes aos seus 

conhecimentos pedagógicos do conteúdo (Shulman, 1987), no caso sobre a prova em Matemática, 

cuja análise buscará identificar transformações nesses conhecimentos. 

2a Etapa 

Dando seqüência a esse processo de elaboração das situações, em uma segunda etapa (inter-

grupos), as produções de cada grupo serão disponibilizadas no ambiente virtual, de maneira que 

cada professor-colaborador possa desenvolver, pelo menos, duas atividades elaboradas pelos 

outros grupos (uma em Geometria e outra em Álgebra), em uma de suas turmas. A aplicação 

dessa atividade em classe será acompanhada e observada pelos pesquisadores e a sessão será 

vídeo-gravada para posterior análise. Novamente, as produções (escritas e computacionais) dos 

alunos serão coletadas. Além de categorizar os aspectos de prova que emergem nas interações 

alunos/computadores durante essas aplicações, o vídeo permitirá destacar as ações do professor 

e, em particular, os aspectos de prova privilegiados em suas intervenções. Após cada aplicação, 

professores-colaboradores e pesquisadores serão incumbidos de um relatório descritivo da 

sessão, incluindo reflexões sobre os resultados, os objetivos atingidos e as dificuldades ou 

problemas enfrentados. Esses relatórios serão também disponibilizados no espaço virtual do 

projeto visando subsidiar um novo ciclo de discussões para reformulações, complementações etc. 

das situações de aprendizagem. 

3a Etapa 

Na terceira e última etapa de design, os dados a serem coletados em relação ao eixo de 

aprendizagem referem-se às respostas dos alunos participantes na Fase 2 ao questionário 

elaborado na Fase 1 (Q1). Essas respostas serão organizadas e analisadas gerando um mapa, 

que por sua vez, será comparado àquele resultante da Fase 1. Para tanto, os encontros dos 

grupos colaborativos nessa etapa serão dedicados à avaliação das situações de aprendizagem 

tratadas, visando responder em que medida as principais dificuldades apontadas no mapeamento 
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das concepções (Fase 1) foram superadas pelos alunos participantes na Fase 2; quais 

características de prova que ainda necessitam de investimentos numa perspectiva de progressão. 

 

 

4. Outros Projetos Financiados Atualmente 
 

A pesquisadora que coordenará esse projeto, assim como os demais pesquisadores do grupo 

Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática (TecMEM) do Programa de Estudos Pós-

graduados não cotam, no momento, com projetos financiados por agências de fomento. 
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Questionário sobre Prova 

 
 
Nome: ...........................................................   Masculino ou Feminino: ......... 
 
 
Escola: ..........................................................   Turma:........................................ 
 
 
Data de nascimento: ....................................   Data de hoje:............................... 
 
 
Você tem 50 minutos para responder estas questões.  
 
Na primeira questão, você deve escolher uma entre as 
várias respostas. Nas demais questões, você deve produzir 
suas próprias respostas. Estamos interessados no seu 
raciocínio e não apenas na resposta. Assim, gostaríamos 
que você descrevesse como chegou à resposta e não 
apagasse seus rascunhos. 
 
Na maioria das questões, você deve apresentar uma 
justificativa. Tente escrever da maneira mais clara que 
puder. 
 
Use uma caneta e, caso necessário, corrija uma resposta 
sem apagar (não use corretivo). 
 
Não use calculadora. 
 

 

  
 Projeto AprovaMe 

Uso exclusivo do projeto
 

escola id: 

turma id: 

aluno id: 
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A1: Artur, Beth, Duda, Franklin e Hanna estavam tentando provar que a seguinte 
afirmação é verdadeira: 
 
Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 

 
Resposta de Artur 
 
a é um número inteiro qualquer 
b é um número inteiro qualquer 
2a e 2b são números pares quaisquer 
2a +2b = 2 (a + b) 
 
Então Artur diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Resposta de Beth 
 
2 + 2 = 4 4 + 2 = 6 
2 + 4 = 6 4 + 4 = 8 
2 + 6 = 8 4 + 6 = 10 
 
Então Beth diz que a afirmação é 
verdadeira. 

 
Resposta de Duda 
 
Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. 
Quando você soma dois destes, a resposta vai 
ainda terminar em 0, 2, 4, 6  ou 8. 
 
Então Duda diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Resposta de Franklin 
 

 
Então Franklin  diz que a afirmação é 
verdadeira 
 

Resposta de Hanna 
 
8 + 6 = 14 
 
8 = 2 x 4 
6 = 2 x 3 
14 = 2 x (4 + 3) 
 
8 + 6 =  2 x 7 
 
Então Hanna diz que a afirmação é verdadeira 

 
Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria se 
tivesse que resolver esta questão. 
 
 
Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a melhor 
nota.  
 
 
 
A afirmação é: 
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Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 
 
 
 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 
Mostra que a afirmação é 
verdadeira apenas para 
alguns números pares. 

 
 
Resposta de Artur 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Beth: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Duda: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Franklin: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

Resposta de Hanna:  
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
 
A2. Suponha que já foi provado que: 
 
Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
Zé pergunta o que precisa ser feito para provar que: 
 
Quando você soma dois números pares maiores que 100, o resultado é sempre par. 

 
Escolha A ou B: 
 

(A) Zé não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 
 
 
(B) Zé precisa construir uma nova prova. 

 
 
A3. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  
 

Quando você soma dois números ímpares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
A4. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  
 

Quando você soma um múltiplo de três qualquer com um múltiplo de seis 
qualquer, o resultado é sempre um múltiplo de três. 

 
 Justifique sua resposta. 
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A5: Sabendo que: 
 

4! significa 4 x 3 x 2 x 1 

5! significa 5 x 4 x 3 x 2 x 1 

Responda: 
 

a) 5! é um número par? 
Justifique 
 
 
 

b) O que significa 8!  ? 
 
 
 

c) 8! é um múltiplo de 21 ? 
Justifique 
 
 
 

 
d) 62! é um múltiplo de 37 ? 

Justifique 
 
 
 

e) Pedro calculou 23!  
 Sem calcular, determine o último algarismo do resultado encontrado por Pedro. 

 
Justifique 
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Questionário sobre Prova 
 
 
 

 
Nome: ...........................................................   Masculino ou Feminino: ......... 
 
 
Escola: ..........................................................   Turma:........................................ 
 
 
Data de nascimento: ....................................   Data de hoje:............................... 
 
 
Você tem 50 minutos para responder estas questões.  
 
Na primeira questão, você deve escolher uma entre as 
várias respostas. Nas demais questões, você deve produzir 
suas próprias respostas. Estamos interessados no seu 
raciocínio e não apenas na resposta. Assim, gostaríamos 
que você descrevesse como chegou à resposta e não 
apagasse seus rascunhos. 
 
Na maioria das questões, você deve apresentar uma 
justificativa. Tente escrever da maneira mais clara que 
puder. 
 
Use uma caneta e, caso necessário, corrija uma resposta 
sem apagar (não use corretivo). 
 
Não use calculadora. 
 

 

  
 Projeto AprovaMe 

Uso exclusivo do projeto
 

escola id: 

turma id: 

aluno id: 
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G1: Amanda, Dario Hélia, Cíntia e Edu estavam tentando provar que a seguinte afirmação 
é verdadeira: 

  
Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, o 
resultado é sempre 180o. 
 

Resposta de Amanda 
 
Eu recorto os ângulos e junto os três. 

 
Eu obtenho uma linha reta que é 180o. 
Eu tentei para um triângulo eqüilátero e também para 
um isósceles e a mesma coisa acontece. 
Então Amanda diz que a afirmação é verdadeira. 

Resposta de Dario 
 
Eu medi cuidadosamente os ângulos de alguns triângulos 
e fiz uma tabela. 
 a b c total 
 110 34 36 180 
 95 43 42 180 
 35 72 73  180 
 10 27 143 180 
Em todos eles a soma foi de 180o. 
Então Dario diz que a afirmação é verdadeira 

 
Resposta de Hélia 
 
Eu desenhei três retas perpendiculares a um lado do 
triângulo e medi os ângulos. 

 
(90o –  28o ) + 28o  +  42o  + ( 90o  –  42o ) = 180o 
Então Hélia diz que a afirmação é verdadeira 

 
Resposta de Cíntia 
 
Eu desenhei uma reta paralela à base do triângulo: 

 
Afirmações  Justificativa 
p = s.......................... Ângulos alternos internos entre 
 duas paralelas são iguais. 
q = t ........................... Ângulos alternos internos entre 
 duas paralelas são iguais. 
p + q + r = 180o.......... Ângulos numa linha reta. 
Logo s + t + r = 180o

Então Cíntia diz que a afirmação é verdadeira. 
 

Resposta de Edu 
 
Se você caminhar por toda volta sobre a linha do triângulo e 
terminar olhando o caminho por onde começou, você deve ter girado  
um total de 360o. Você pode ver que cada ângulo externo quando  
somado ao ângulo interno deve dar 180o porque eles formam uma reta.  
Isso faz um total de 540o.  540o – 360o = 180o.  
 
Então Edu diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria se 
tivesse que resolver esta questão. 
 
 
Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a melhor 
nota.  
 
 
A afirmação é: 
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Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, o 
resultado é sempre 180o

  
Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 
 
 
 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 
Mostra que a afirmação é 
verdadeira apenas para 

alguns triângulos. 
 

 
Resposta de Amanda 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Dário  

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Hélia 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Cíntia 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Edu 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
 
G2. Suponha que já foi provado que: 
 
Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, o 
resultado é sempre 180o. 
 
Zeca pergunta o que precisa ser feito para provar que: 
 
Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo retângulo 
qualquer, o resultado é sempre 180o. 

 
Escolha A ou B: 
 

(A) Zeca não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 
 
 
(B) Zeca precisa construir uma nova demonstração. 

 
 
G3. Um quadrilátero é um polígono de quatro lados. A afirmação abaixo é verdadeira ou 

falsa?  
 
Quando você soma os ângulos internos de um quadrilátero qualquer, o resultado é 
sempre 360o. 
  
 Justifique sua resposta: 
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G4: Dobre uma folha de papel, conforme o esquema abaixo. Obter o valor de x. 
 

 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
G5: A e B são dois quadrados idênticos. Um vértice do quadrado B está localizado no 
centro do quadrado A. 
 
Qual fração da área do quadrado A está coberta pelo quadrado B? 
 

 
 
Justifique sua resposta 
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