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Resumo 

 

A Matemática, enquanto ciência abstrata e de entes abstratos, se faz perceber de 

maneira sensível através das representações que são produzidas de seus objetos e 

conceitos. A teoria das representações semióticas busca compreender como o processo 

cognitivo de ensino e aprendizagem em Matemática pode ser influenciado por tais 

representações. Traçando um histórico das orientações curriculares nacionais, bem 

como analisando livros didáticos utilizados no Brasil, o presente estudo busca 

compreender de que maneira estão inseridas estas ideias nessas orientações, sejam nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais em vigor ou na Base Nacional Curricular Comum 

em processo de debate e discussão.  

 

Palavras-chave: Matemática, Representações Semióticas, Currículo, Raymond Duval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Abstract 

 

Mathematics, as an abstract Science with abstract beings, is made perceptible in a 

sensitive way through the representations that are made of its objects and its concepts. 

The theory of semiotic representations seeks to understand how the cognitive processes 

of learning Math works from this perspective. With the help of a historical view on the 

Brazilian curricular guidelines and analyzing textbooks used in the classrooms, we aim 

to understand how these ideas are inserted in the curricular guidelines, whether in the 

current Pârametros Curriculares Nacionais  or in the Base Nacional Comum Curricular 

in debate process.  

 

Keywords: Mathematics, Semiotic Representations, Curricular guidelines, Raymond 

Duval. 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente texto, consideramos que a ciência Matemática trata de objetos 

abstratos, ou seja, objetos que não estão acessíveis à percepção humana direta. Nesse 

sentido, o educador matemático Paul Ernest nos chama a atenção de que essa percepção 

é necessária para “sua apreensão o uso de representações perceptuais concretas, em 

geral, por sinais gráficos”1, que são chamadas de representações semióticas. 

O educador matemático brasileiro Sérgio Lorenzato defende que “o ensino 

deveria dar-se do concreto ao abstrato, justificando que o conhecimento começa pelos 

sentidos e que só se aprende fazendo”2. Podemos fazer uma ponte entre esta premissa 

defendida pelo autor e uma teoria grega do conhecimento muito antiga, a platônica, do 

século IV a.C. Um exemplo claro desta relação se encontra no Livro VII da República 

de Platão, em que este autor relata o conhecido “mito da caverna”.  

No mito grego, diversos homens se encontram presos em uma habitação 

subterrânea, uma espécie de caverna – e daí o nome do mito – desde seu nascimento, 

impedidos de avistar o que se encontra fora desta câmara. As únicas impressões que os 

mesmos têm do mundo exterior são advindas das sombras que os objetos produzem na 

parede da caverna. Desse modo, fica claro que as imagens produzidas pelos objetos não 

são os objetos de fato. Apenas quando um desses homens consegue se libertar, e sair da 

caverna é que ele percebe que a realidade é muito maior do que aquela representada 

pelas sombras. 

De maneira bastante resumida, a teoria do conhecimento platônica nos diz que o 

conhecimento puro é buscado a partir da abstração, ou seja, partindo das ‘sombras’ ou 

                                                             
1 ERNEST, Paul. Apud KALEFF, Ana M. M. R. Noese e semiose: uma reflexão sobre os processos 

cognitivos e linguísticos em educação matemática. In: IV Encontro de Educação Matemática do Rio de 

Janeiro, 2006, Macaé.  

2 LORENZATO, Sérgio. Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis. In 

LORENZATO, Sérgio (org.). O laboratório de ensino de Matemática na formação dos professores. 

Campinas: Autores Associados, 2006. 
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imagens (representações) para alcançar a ideia (ou seja, o conceito matemático). A esse 

estágio de apreensão plena da ideia, Platão dá o nome de noesis3. 

1.1. Uma breve reflexão sobre a teoria de Raymond Duval 

Noesis é também o termo utilizado pelo psicólogo francês Raymond Duval para 

se referir a “atos cognitivos (mentais) desenvolvidos pelos indivíduos tais como a 

apreensão conceitual de um objeto, a discriminação de uma diferença conceitual ou a 

compreensão de uma inferência advinda de afirmações expressadas na forma de 

proposições”4, ou seja, noesis é apreensão conceitual de um objeto. Em contrapartida, 

dá-se o nome de semiose à apreensão ou produção de representações semióticas, o que 

faz dessas duas ações inseparáveis. Dificilmente se dará a noese – no sentido platônico 

– caso não seja feita uma boa semiose. 

Nas últimas décadas, os estudos da semiótica vêm ganhando cada vez mais o 

interesse de pesquisadores e educadores que buscam entender como o processo de 

ensino-aprendizagem pode ser potencializado a partir dessa teoria. Semiose foi um 

termo originalmente usado por Charles S. Pierce para designar o “estudo ou a doutrina 

dos sinais”5.  

Duval é uma desses diversos pesquisadores que se debruçou no estudo das 

representações na teoria da aprendizagem, especialmente no que se refere à apreensão 

de conceitos e conteúdos em Matemática.  Nascido em 1937 é psicólogo e filósofo de 

formação, mas é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da teoria dos registros de 

representação semiótica. O que este estudioso defende em sua teoria, é que o objeto 

matemático é um ente diferente das representações que dele se fazem, assim como na 

caverna de Platão. Assim sendo, é de extrema importância que o professor e, 

posteriormente o aluno, façam essa distinção entre o objeto representado – de diversas 

maneiras possíveis – e o objeto em si. 

É importante ressaltar de antemão que Duval acredita que exista, antes de mais 

nada, uma diferença entre a representação mental de cada objeto e as representações 

produzidas desse objeto pelo indivíduo. Ainda assim, esse estudioso defende que a 

                                                             

3 Do grego νόησις. 
4 KALEFF, Ana M. M. R. Noese e semiose: uma reflexão sobre os processos cognitivos e linguísticos em 

educação matemática. In: IV Encontro de Educação Matemática do Rio de Janeiro, 2006, Macaé. 

5 PRESMEG, Norma; et alli. Semiotics in mathematics education. Victoria, BC: SpringerOpen, 2016. 
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formação de novas representações mentais caminha lado a lado com a produção de 

registros semióticos destas representações mentais. “As representações mentais”, diz 

ele, “somente se prestam a tratamentos por meio da mobilização de um registro 

semiótico e da prática mental desse registro”6. 

Com isso, o indivíduo será mais capaz de representar aquilo que está em sua 

mente na medida em que melhor saiba tratar essas representações em um determinado 

registro semiótico. Na última frase de Duval que apresentamos, percebemos que ele se 

utiliza do termo ‘tratamento’. Veremos adiante que este conceito será muito importante 

para que possamos entender bem a sua teoria de representações semióticas. 

Para Duval, “toda representação é cognitivamente parcial em relação ao que ela 

representa e as representações de registros diferentes não apresentam os mesmos 

aspectos de um mesmo conteúdo conceitual”. Dessa maneira, temos que é importante 

haver diferentes representações em diferentes registros para que um conceito – seja ele 

matemático ou não – possa ser apreendido pelo estudante. 

Como estudiosos e professores de Matemática, sabemos que a complexidade 

dessa ciência reside justamente na imensa diversidade de registros para se representar 

um mesmo conceito ou ente matemático. Vejamos um exemplo bem simples: o número 

racional “três quartos”. Já de princípio, para nos referirmos a este ente matemático, nos 

utilizamos da língua portuguesa na sua forma escrita. Mas existem ainda outras diversas 

representações para este mesmo número, como por exemplo: 

a.  ; em uma de suas notações fracionárias (aqui poderíamos considerar ainda 

as infinitas representações de frações equivalentes a esta); 

b. 0,75; na sua notação decimal; 

c. 75%; na sua notação percentual; 

d. ; em uma de suas notações pictóricas7; 

                                                             
6 DUVAL, Raymond. Apud KALEFF, Ana M. M. R. Noese e semiose: uma reflexão sobre os processos 

cognitivos e linguísticos em educação matemática. In: IV Encontro de Educação Matemática do Rio de 

Janeiro, 2006, Macaé. 

7 Aqui, consideramos a fração representada como a parte do círculo que está colorida. 
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O exemplo acima mostra apenas um conceito matemático a priori muito 

simples: um número. Mas o que ocorre quando falamos de figuras geométricas? Ou 

um conceito ainda mais elaborado, como o conceito de função? 

O psicólogo francês defende que os registros de representação, mais do que 

apenas um mero meio de comunicar as suas representações mentais, têm um papel 

central na aprendizagem significativa de um conceito matemático. Para ele, inclusive, 

a apreensão de um tal conceito depende de uma variedade de representações 

semióticas diferentes. Saber reconhecer e trabalhar bem com essas representações – 

como veremos adiante – é o primeiro passo para um bom entendimento do conceito. 

Para Duval, existem três tipos de atividades cognitivas relacionadas à semiose. 

Elas se dividem em dois grandes grupos: um que consiste na formação das 

representações e outro que consiste na transformação destas representações. Neste 

segundo, estariam as atividades mentais de tratamento e conversão. 

A formação de uma representação é justamente a atividade que o indivíduo 

mobiliza para expressar uma representação mental ou até mesmo um objeto de fato. 

No que se refere à semiose, esta seria uma primeira etapa. 

De posse de uma representação semiótica em um determinado registro, agora o 

indivíduo pode trilhar dois caminhos de transformação deste registro. Se essa 

transformação se dá dentro do âmbito de um mesmo registro ou sistema de 

representação semiótica, Duval a chama de tratamento. Caso envolva uma 

transformação de um objeto em um registro – ou sistema de registros – a partir de uma 

representação desse mesmo objeto em outro registro – ou sistema de registros, ele a 

chama de conversão. 

Quadro 1 – Fluxograma resumido das atividades cognitivas relacionadas à 

semiose, baseado em Duval (2003) 

Fonte: fluxograma criado pelo autor 
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Utilizando-nos de um exemplo análogo ao mencionado anteriormente sobre o 

número racional “três quartos”, podemos analisar esta situação: um indivíduo está 

diante da fração . Caso – como dizemos normalmente na escola básica – este 

indivíduo simplifique a fração para a fração , ele apenas “tratou” este registro, ou 

seja, fez uma transformação no registro mantendo o sistema de representações em que 

ele está inserido. Caso, posteriormente a primeira ação descrita, seja transformar 

fração  em sua notação decimal 0,5; ou ainda em sua notação percentual 50%, então 

dizemos que esse indivíduo realizou uma “conversão”, afinal, ao fazer esta 

transformação, ele mudou o sistema de representações em que o registro inicial se 

encontrava. 

Quadro 2 – Fluxograma de tratamento e conversão do número racional , 

baseado em Duval (2003) 

 

Fonte: fluxograma criado pelo autor 

A partir destes exemplos, podemos entender melhor como Duval organiza a sua 

teoria das representações semióticas. Esse será um referencial teórico para o presente 

estudo, sobretudo por considerarmos que esta teoria tem muito a auxiliar o professor 

dentro de sala de aula, direcionando sua prática pedagógica, ou seja, mostrando um 

caminho seguro a seguir. 
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1.2.  O conceito de aprendizagem significativa e a teoria das 

representações semióticas de Duval 

 

Um outro referencial teórico importante que tomaremos para o presente estudo 

é a noção de aprendizagem significativa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

chamam atenção para a relevância do significado dos conceitos matemáticos ao dizer 

que “a aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado”. Segue, ainda explicando que “apreender o significado de um objeto ou 

acontecimento pressupõem vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos”8.  

Mais uma vez fica claro o que Duval já apontava em sua teoria: o objeto 

matemático jamais deve ser confundido com suas representações ou definição. Dessa 

maneira, é preciso que se leve em conta uma construção do conhecimento matemático 

que permita ao aluno perceber o significado – e consequentemente o conceito – por 

trás do ente matemático. Em outras palavras, deve-se propiciar ao aluno uma 

aprendizagem significativa dos conceitos em Matemática. 

 Como foi visto anteriormente, o fundamental para Raymond Duval é que o 

aluno – e claro, o professor – seja capaz de realizar as três operações da semiose 

consideradas por ele, a saber: a representação em um registro, o tratamento desse 

registro e a conversão desse registro em pelo menos um outro registro pertencente a 

outro diferente sistema de registros. Realizando bem essas tarefas, podemos esperar 

que o aluno tenha apreendido este conceito. 

Dessa maneira, somos capazes de perceber que a teoria das representações 

semióticas de Duval tem uma importância enorme dentro do processo educacional em 

matemática e, em consequência, da formação intelectual do aluno como um todo, 

como sintetiza no trecho a seguir a educadora matemática Ana M. Kaleff: 

Na sala de aula, o trabalho com desenhos, gráficos e tabelas permite uma 

articulação entre diferentes representações matemáticas. Esse trabalho pode 

mostrar que elas servem como uma síntese das representações dos conceitos 

envolvidos no fenômeno representado no problema matemático. O 

entendimento dessa síntese passa pela conversão de representações 

matemáticas e uma complexa coordenação mental, com a qual o aluno 

                                                             
8 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC. 2016. Acesso em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf
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consegue realizar tratamentos em diferentes registros de representação e 

consegue convertê-las, indo de um registro a outro, o mais naturalmente 

possível.9 

Em suma, concluímos que, dentro do que propõe Duval, o aluno somente 

atingiria a aprendizagem significativa, na medida em que realiza as três atividades da 

semiose da maneira mais natural possível. 

Partindo do exemplo anterior que citamos das diferentes representações (em 

diferentes registros de representação) da fração “três quartos”, dizemos que um aluno 

só atingiu a aprendizagem significativa a partir do momento em que foi capaz de tratar 

e converter suas representações. Ou seja, se o aluno foi capaz de tratar diferentes 

representações em um mesmo registro e também de converter uma representação em 

um registro para outra representação em um outro registro de representações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 KALEFF, Ana M. M. R. Noese e semiose: uma reflexão sobre os processos cognitivos e linguísticos em 

educação matemática. In: IV Encontro de Educação Matemática do Rio de Janeiro, 2006, Macaé. 
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2. OS PARÂMETROS CURRICULARES BRASILEIROS 

Para entendermos a questão de um currículo unificado em nosso país, como 

pretendemos mais a seguir, é necessário que façamos um breve apanhado histórico para 

que a Educação brasileira chegasse até ai. Não é necessário mencionar que os aspectos 

educacionais – especialmente as orientações curriculares – estão diretamente ligados à 

história e à política. 

2.1. Um breve histórico: como surgiram os parâmetros curriculares 

brasileiros 

Voltando ao século XVI, os primeiros responsáveis pela educação em terras 

brasileiras foram os padres e religiosos jesuítas que empreenderam controversas 

missões, principalmente com populações indígenas. Da expulsão dos jesuítas até a 

chegada da corte portuguesa em 1808, o que vimos foi um imenso vazio nas “políticas 

educacionais”, se assim podemos dizer.  

 Com a chegada da comitiva real de Portugal, era necessário começar 

praticamente do zero a se estabelecer uma cultura educacional no país, afinal, era 

necessário que os “filhos” da corte tivessem uma educação de qualidade em sua nova 

casa.  

 A constituição de 1824, já no Império, propunha uma participação maior e 

melhor estruturada do poder público na política educacional do país, como destaca 

Janaína P. Garcia: 

(...) a Constituição de 1824 firmava como compromisso do Império assegurar 

instrução primária e gratuita a todos os cidadãos; isso foi confirmado em 1827, pela 

lei de 15 de outubro, que previa a criação de escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e vilarejos. Entretanto, a promulgação do ato adicional de 1834, que 
delegou às províncias a prerrogativa de legislar sobre a educação primária, fez com 

que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar educação 

elementar para todos.10 

Mantendo a descentralização proposta pela constituição de 1824, a República 

tornou mais difícil o empreendimento de uma política central de educação. Tal fato só 

foi alterado anos mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial, quando a própria 

efervescência de atividades culturais como a Semana de Arte Moderna em 1922 e o 

                                                             
10 GARCIA, Janaína P. Breve percurso histórico para pensar a questão dos PCNs na educação brasileira. 

Educação Pública, v. 25, jul/2011. Disponível em 

<www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0293.html>. Acesso em: 18 nov. 2017. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0293.html
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frisson político da Revolução de 1930 levou a reformas como a reforma Francisco 

Campos de 1931. 

Francisco Campos foi o primeiro ministro do recém-criado Ministério de 

Educação e Saúde. Além de indicação de cunho político11, Campos foi escolhido 

também pelo seu trabalho como secretário do interior no governo de Minas Gerais. A 

sua principal proposta de mudança se referia ao ensino secundário, que deveria deixar 

de ser apenas uma preparação para os cursos superiores e deveria, a partir da reforma, 

adotar características e objetivos próprios. 

No que se refere à Matemática, vale destacar a participação do professor 

Euclides Roxo. Com ajuda de sua posição como diretor do Colégio Pedro II – e com 

influência de matemáticos como Felix Klein e Ernst Breslich – para “estender a todo o 

país as inovações que vinha implantando progressivamente no referido educandário, 

bem como defendendo-as por meio de artigos publicados na imprensa.”12 

Em suma, a reforma Francisco Campos sinalizou o interesse por uma ação mais 

objetiva do Estado em relação à organização escolar no Brasil. Estabeleceu-se: um 

currículo seriado – algo inédito na história da educação brasileira –, implementou dois 

ciclos – um fundamental de cinco anos e um complementar de dois – e, aumentou a 

exigência, a partir deste novo ensino secundário, para o ingresso nas instituições 

superiores. 

É importante ressaltar que esta reforma tem caráter autoritário. A possibilidade 

de que suas resoluções fossem aplicadas em um nível nacional – em termos da lei – 

dependeu diretamente do fato de terem se dado em meio a um regime de exceção, após 

o desfecho do movimento liderado por Vargas. 

Outra importante observação sobre esse período se refere ao lugar que possuía a 

educação nas constituições que foram promulgadas no regime de Getúlio Vargas. 

Durante os seus quinze primeiros anos de mandato (1930 – 1945), Vargas colocou a 

cabo duas Cartas, uma em 1934 e outra em 1937, reforçando seus poderes e 

                                                             

11 Campos era mineiro e havia um interesse em ‘agradar’ as oligarquias que haviam sido depostas com o 

movimento comandado por Getúlio Vargas. 

12 SOARES, Flávia S.; DASSIE, Bruno A.; DA ROCHA, José L.. Ensino de Matemática no século XX – 

da reforma Francisco Campos à Matemática Moderna. Horizontes, Bragança Paulista, v. 22, n. 1, p. 7-15, 

jan./jun. 2004 
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estabelecendo o período conhecido como Estado Novo. Na primeira, a educação era 

um dever do Estado enquanto que, na segunda, esta responsabilidade passou a ser uma 

ação apenas suplementar. 

Um fato que marcou esse momento histórico foi a tentativa de implementações 

de reformas curriculares de Gustavo Capanema, que assumiria o Ministério de 

Educação e Saúde em 1934. Dois anos depois, ele inicia os movimentos e trabalhos 

para elaboração do Plano Nacional de Educação – previsto na constituição de 1934. 

Com o enrijecimento do regime de Vargas em 1937 e a já explicitada “perda de 

relevância” do papel da educação, o Plano Nacional de Educação não foi posto em 

prática e a Reforma Francisco Campos se manteve em vigor. 

Após a Segunda Guerra Mundial e o declínio do regime de Vargas, assumiu a 

presidência o general Eurico Gaspar Dutra. Dentre as atribuições de seu governo, 

estava a elaboração de uma nova Constituição Federal. Essa nova Carta previa a 

elaboração de uma lei que pudesse nortear a educação em nível nacional. Convocou-

se, então, uma comissão que teria como função elaborar esse ante projeto de diretrizes 

educacionais, que foi concluído em 1948. 

Esse anteprojeto sofreu intensas dificuldades para que fosse aprovado, sofrendo 

duríssimas oposições de diversas figuras importantes no cenário político nacional, a 

começar por Gustavo Capanema, citado acima e um dos mais longevos ministros da 

educação no Brasil13. Após intensos debates e controvérsias, o projeto de diretrizes foi 

aprovado em 20 de dezembro de 1961. Eis a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

do Brasil (Lei nº 4024/61). 

Dentre seus muitos parágrafos, a primeira LDB trazia à União a 

responsabilidade de organizar o ensino público no território nacional além de 

estabelecer diretrizes específicas a cada segmento do ensino no Brasil, do ensino 

primário ao ensino universitário. 

Não muito tempo depois, em abril de 1964, instaura-se o Regime Militar no 

Brasil. Mais uma vez o país se via diante de um governo autoritário e as 

consequências, naturalmente, foram sentidas também na política de educação do novo 

governo. O novo regime promulgou a segunda LDB através das leis 5540/68 e 

                                                             
13 Capanema foi ministro de Vargas durante oito anos, quando depois foi eleito deputado federal pelo 

estado de Minas Gerais. 
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5692/71. Estas duas leis promoveram mudanças consideráveis no que se entendia 

como Educação no Brasil, especialmente na estrutura e propostas de ensino. O 

governo militar entendia que a educação precisava ser vinculada ao planejamento 

econômico global de forma que pudesse contribuir eficazmente com o 

desenvolvimento econômico do Estado. Assim sendo, era necessário readequar e 

qualificar a mão de obra disponível no mercado. Além disso, existia um crescente 

aumento na demanda pelo ensino superior que o governo precisaria administrar. 

É nesse contexto que a lei de 5692/71 atribui ao segundo grau um caráter 

profissionalizante compulsório. Ou seja, o segundo grau deveria ser capaz de formar 

um profissional de diversos setores da economia nacional. Essa demanda seria 

definida através das necessidades locais, como podemos ver na alínea b) do parágrafo 

2º do artigo 5º: “será fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profissional, 

em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista 

de levantamentos periodicamente renovados”14.  

Além de aumentar a desigualdade entre aqueles que tinham acesso ao ensino 

privado e aqueles que estudavam em instituições públicas de ensino, a obrigatoriedade 

do ensino profissional não atingiu os objetivos esperados. Portanto, em 1982, o 

governo promulga a lei nº 7044/82, que é basicamente uma emenda à lei de 1971 com 

o destaque para a o fato de que, a partir de então, o ensino secundário deixa de ter 

caráter profissionalizante obrigatório. 

Com o fim do regime militar e a eleição – ainda que indireta – de Tancredo 

Neves à presidência, em 1985, inicia-se uma nova fase da vida política e social do 

país. Anos mais tarde se instaura uma Assembleia Nacional Constituinte com o 

objetivo de redigir uma nova Constituição democrática para o Brasil. Com isso, 

retornam-se aos debates a elaboração de diretrizes para o currículo nacional. A grande 

reformulação educacional, porém só viria em 1996, com a promulgação da lei nº 

9394/96 – que ficou conhecida com Lei Darcy Ribeiro15.  

                                                             
14 Decreto n. 5692/72. Disponível em <http://smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-

virtual/espaco-legislacao/EDUCACIONAL/NACIONAL/ldb%20n%C2%BA%205692-1971.pdf>. 

Acesso em: 20 nov. 2017. 
15 Antropólogo, professor e político brasileiro, nascido em 1922 e com importantes contribuições para a 

educação no país. 

http://smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-legislacao/EDUCACIONAL/NACIONAL/ldb%20n%C2%BA%205692-1971.pdf
http://smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-legislacao/EDUCACIONAL/NACIONAL/ldb%20n%C2%BA%205692-1971.pdf
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Como relatamos a seguir, a nova lei, que está em vigência até hoje, estabeleceu 

as novas diretrizes e bases para a educação no país com uma grande novidade: os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que daqui em diante indicaremos por PCN.  

2.2.  Os parâmetros curriculares nacionais e o papel do Estado frente ao 

campo curricular 

 Como mencionado anteriormente, os PCN surgiram em um contexto de 

reformulação das leis educacionais que eram vigentes na época do Regime Militar. O 

Brasil já havia passado pelo processo de redemocratização, seguido das primeiras 

eleições diretas, que elegeram Fernando Collor – que sofreria processo de 

impeachment em seguida – e, apenas em 1996, quando o presidente era Fernando 

Henrique Cardoso, a ‘nova LDB’ de Darcy Ribeiro foi promulgada nos trazendo os 

PCN. 

 É importante destacar que os debates referentes a esta lei foram iniciados uma 

década antes, com a chamada Carta de Goiânia, pouco antes das eleições para a 

Assembleia Constituinte (1988). A Carta de Goiânia foi assinada por educadores 

presentes na IV Conferência Brasileira de Educação e defendia a universalização do 

ensino bem como outras 21 requisições. O caráter democrático do ensino, portanto, era 

uma das principais bandeiras desta carta, como vemos no trecho a seguir: 

Os participantes da IV Conferência Brasileira de Educação reivindicam, 
assim, que a nova Carta Constitucional consagre os princípios de direito de 

todos os cidadãos brasileiros à educação, em todos os graus de ensino, e o 

dever do Estado em promover os meios para garanti-la. Ao mesmo tempo, 

comprometem-se a lutar pela efetivação destes princípios, organizando-se nas 

suas entidades, exigindo compromissos dos candidatos às Constituintes a 

nível federal e estadual e cobrando o cumprimento das medidas propostas 

para a democratização da educação.16 

 

No ano de 1990, o Brasil esteve presente em um importante conferência 

convocada por diversas organizações mundiais – como Unesco, Unicef e Banco 

Mundial – para educação na Tailândia: a Conferência Mundial de Educação para 

Todos. Após ter assinado nessa conferência a Declaração de Nova Delhi17, nesta 

                                                             
16 Carta de Goiânia (IV CBE 1986). Disponível em < 

http://www.floboneto.pro.br/_pdf/outrosdoc/cartadegoi%C3%A2nia1986_4cbe.pdf>  . Acesso em: 24 

nov. 2017 

17 Declaração assinada pelos nove países subdesenvolvidos com maior população. 

http://www.floboneto.pro.br/_pdf/outrosdoc/cartadegoi%C3%A2nia1986_4cbe.pdf
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mesma conferência, o Ministério da Educação e Desporto promoveu a elaboração do 

Plano Decenal de Educação para Todos, em 1993. 

Esse plano corroborou a ideia da Carta de 1986 de que existe uma necessidade 

de que o Estado organize “parâmetros claros no campo curricular capazes de orientar 

as ações educativas do ensino obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais 

democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras”18.   

Dentro desse contexto e seguida de intensas discussões, a Lei Darcy Ribeiro – 

LDB- lei nº 9394/96 – foi sancionada em 20 de dezembro de 1996 e está vigente até os 

dias atuais – apesar de ter sofrido diversas emendas nestes quase 21 anos desde então.  

Esta lei reforça a tese da responsabilidade do Estado sobre a educação, 

especialmente a educação fundamental. Esta LDB insiste na importância de que o 

governo formule diretrizes que possam orientar os currículos e seus conteúdos, como 

vemos no artigo 9º, inciso IV: “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, 

de modo a assegurar formação básica comum”19. 

O Brasil, entretanto, possui uma sociedade extremamente desigual e com um 

verdadeiro abismo no que se refere às possibilidades de acesso à educação de um 

estudante de baixa renda e um estudante com melhores condições financeiras. Além 

disso, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil possui em seu território as 

mais diversas expressões sociais e culturais. Com isso, é uma tarefa extremamente 

laboriosa pensar em propor um conjunto de subsídios que possam ser adotados 

unanimemente e sem restrições em todo o território nacional. 

Sendo assim, a partir dos pressupostos do Plano Decenal de Educação, 

formulou-se, a partir de sugestões de diversas regiões do país, uma versão preliminar 

dos PCN que pretensamente passou por um intenso processo de debates e discussões 

                                                             

18 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF. 1998 (p. 

14) 

19 Decreto n. 9394/96. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> . Acesso 

em: 24 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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durante os anos de 1995 e 1996.  Os PCN reconhecendo a imensa e inerente 

dificuldade que tal projeto possui fez questão de deixar claro que era necessário que 

este fosse um projeto ‘aberto’, ou seja, que permitisse que os professores tivessem o 

mínimo de autonomia diante das realidades específicas que vivencia cada um. 

Os parâmetros colocaram o olhar sob uma importante condição em um processo 

de ensino-aprendizagem: o desenvolvimento no aluno de um senso crítico diante das 

situações, ou seja, o processo educacional – em qualquer disciplina – deveria passar 

pelo desenvolvimento de um caráter argumentativo no aluno. Com isso, também 

permitir que o aluno tenha um desenvolvimento de suas potencialidades não só em um 

âmbito individual, mas coletivo. Coletividade essa, que durante anos de Regime 

Militar, foi muitas vezes desencorajada. 

Os parâmetros pretendem cumprir, dessa maneira, um papel de resgate histórico 

de uma tradição pedagógica nacional. Portanto, a chamada “pedagogia libertadora”,  

originada nas décadas de 1950 e 1960,e interrompida justamente pelo Golpe Militar 

em 1964, torna-se também uma referência norteadora na elaboração dos PCN. 

Durante muitos anos a pedagogia esteve centrada no professor. Era preciso 

portando resignificar o processo de ensino/aprendizagem de modo que o aluno tivesse 

um papel central e decisivo. É claro que os professores sempre precisam de atenção 

especial, e neste ponto também os PCN tratam de ressaltar: é preciso que os 

professores sejam e estejam bem formados para que possam lidar com essa realidade 

plural e, por vezes, controversa do Brasil.  

Pelo relatado, vemos que o lugar dos PCN no momento histórico brasileiro foi 

bastante importante. Buscou elevar ainda mais a Educação a um patamar de prioridade 

para o governo, além de propor um currículo que pudesse ser ao menos – em certa 

medida – padronizado para todos os estudantes do país. Assim, se pretendia garantir o 

acesso à educação a todos e a universalidade da mesma. 

2.3. Os PCN e a Matemática 

Antes de analisarmos as orientações dos parâmetros no que diz respeito à 

Matemática, é importante entender como eles estão organizados e dispostos. Formulado 
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para o Ensino Fundamental – 1ª à 8ª série na época20 – ele se separa em 4 ciclos: 1º ciclo 

(1ª e 2ª séries), 2º ciclo (3ª e 4ª séries), 3º ciclo (5ª e 6ª séries) e 4º ciclo (7ª e 8ª séries). 

Esses quatro ciclos são organizados dois a dois em duas grandes sessões. Uma para o 

que hoje chamamos de Ensino Fundamental I (1º e 2º ciclos) e outra para o que 

atualmente nomeamos como Ensino Fundamental II (3º e 4º ciclos)21.  

Outra observação importante se refere ao Ensino Médio. Foi mostrado 

anteriormente que as primeiras leis de diretrizes e bases da educação brasileira já 

caracterizavam o ensino básico como constituído de oito anos de Ensino Fundamental e 

mais três anos de Ensino Médio, com o Ensino Técnico com atribuições específicas. 

 O Ensino Médio teria sua própria versão dos parâmetros – os PCNEM – que 

seria lançada no ano de 2000 pelo MEC. Visto que era uma experiência ainda recente e 

nova a formulação de parâmetros curriculares em nível nacional (pelo menos como 

responsabilidade primeira do Estado), optou-se por começar pelo Ensino Fundamental 

e, em seguida, lançar a versão para o Ensino Médio. Tal opção também se fará agora na 

publicação da Base Nacional Comum Curricular, como veremos mais à frente. 

 No que diz respeito à Matemática, os parâmetros fazem questão logo de início 

de mostrar seus objetivos: democratizar e universalizar a Matemática. Entendendo o 

papel central que esta ciência tem na formação do cidadão e dentro de uma proposta 

clara de trazer a Matemática mais próxima do cidadão médio, os parâmetros buscam 

evidenciar que a seleção de conteúdos a serem trabalhados não podem levar em conta 

unicamente o sequenciamento lógico próprio da Matemática, mas levar em conta a 

importância social e a contribuição para o desenvolvimento do aluno.  

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, houve um crescimento bastante 

significativo das ideias da chamada Matemática Moderna. O movimento da Matemática 

Moderna surgiu com a ideia de uma política de modernização econômica considerando 

a Matemática – ao lado das Ciências Naturais – como importante ferramenta nesse 

processo.  

O que ocorreu na prática foi justamente uma aproximação da Matemática 

escolar da Matemática pura, ou seja, houve uma preocupação exagerada com as 

                                                             
20 Hoje, 2º a 9º ano do Ensino Fundamental. 

21 É importante observar que, a princípio, os PCN não consideravam a antiga Classe de Alfabetização – 

hoje conhecida como 1º ano – como parte integrante do Ensino Fundamental. 
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estruturas lógicas e abstrações internas da própria Matemática e um distanciamento das 

possibilidades reais que esta ciência poderia dar ao aluno. 

Em 1980, no documento “Agenda para Ação”, o National Concil of Teachers of 

Mathmatics – NCTM22 – dos Estados Unidos, apresentou uma série de recomendações 

para o ensino de Matemática, entre as quais uma maior atenção a aspectos 

antropológicos e linguísticos da aprendizagem desta ciência.  

O documento teve uma grande aceitação e influenciou diretamente diversas 

discussões sobre ensino-aprendizagem de Matemática e consequentemente a formulação 

de currículos que fossem adequados justamente para possibilitar que a Matemática seja 

bem usufruída pelo maior número de alunos possível. 

Entre essas diretrizes apontadas pelo “Agenda para Ação” estavam a 

importância de um papel ativo do aluno no processo de aprendizagem e a ênfase na 

resolução de problemas como local propício para o desenvolvimento das habilidades 

matemática. Além disso, pretendeu dar ao ensino fundamental uma ‘cara própria’, 

fazendo com que essa fase da vida escolar do aluno seja aproveitada na aquisição de 

conhecimentos básicos e necessários ao cidadão e não somente como uma fase 

propedêutica a estudos posteriores. 

Essas propostas foram debatidas também no Brasil e os reflexos deste processo 

podem ser vistos na elaboração dos parâmetros. Em diversos momentos, vê-se que essas 

ideias também norteiam a primeira proposta de currículo nacional no Brasil, os PCN. 

Outra importante discussão que trazem os PCN versa sobre a hierarquização dos 

conteúdos a serem apresentados. É natural que ainda mais se tratando de uma proposta 

de currículo, os PCN estejam de alguma forma propondo uma ordem a ser seguida em 

aspecto de conteúdos a serem apresentados, mas como o próprio documento faz questão 

de salientar, que “embora se saiba que alguns conhecimentos precedem outros 

necessários e deve-se escolher um certo percurso, não existem, por outro lado, amarras 

tão fortes como algumas que podem ser observadas comumente”23. 

                                                             
22 Conselho Nacional de Professores de Matemática, em inglês. 
23 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: matemática (1ª a 4ª séries). 

Brasília: MEC/SEF. 1998 (p. 22) 



24 

 

Ainda sobre isso, dentro da ideia de ‘conhecimento prévio’, os PCN nos 

mostram a importância vital de se considerar aquilo que os alunos trazem de 

experiência, especialmente fora da sala de aula. Muitas vezes se subestima ou até 

mesmo se desconsidera a vivência prévia do aluno, o que acaba empobrecendo o 

processo educacional de que ele é protagonista, como pedem os parâmetros. 

Para que tudo isso seja bem encaminhado, é preciso que o professor esteja mais 

do que atento. É preciso que o professor esteja bem formado. Nesse aspecto, mais uma 

vez trazem os parâmetros alertas importantes para a sociedade. O professor, ainda que 

não seja o protagonista de um processo de ensino-aprendizagem, é um personagem 

fundamental desta engrenagem. 

É preciso para tanto, buscar meios de encurtar a distância entre os cursos de 

formação de professores – seja nos cursos de pedagogia, seja nos cursos de licenciatura 

em Matemática – da vivência escolar. É preciso que sejam dados subsídios para o 

professor perceber que a Matemática é uma ciência em constantes transformações e o 

que o seu conhecimento formal desta ciência precisa ser convertido de modo que se 

torne passível de ser ensinado em uma sala de aula. 

Como subsídios para o professor, os PCN apontam diversos recursos 

importantes que podem e devem ser utilizados em sala de aula, tais como o recurso à 

resolução de problemas, o recurso à história da Matemática, o recurso às tecnologias de 

informação – ainda que as mesmas engatinhassem à época – e o recurso aos jogos. 

Mas que tipo de conteúdo deveria ser trabalhados por esses professores em sala 

de aula? No que diz respeito aos conteúdos a serem abordados existe uma busca por 

assuntos que sejam essenciais ao desempenho das funções básicas de um cidadão 

brasileiro. Para tal, propõe-se uma divisão destes conteúdos em quatro grandes áreas, a 

saber: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e, por fim, tratamento 

de informação. 

Na primeira área, temos o estudo dos números com um enfoque inicial na 

diversidade de categorias numéricas criadas pelo homem em função das necessidades 

que foram sendo suscitadas na humanidade. Nesta área temos também, naturalmente, o 

estudo das operações com esses diferentes números, ou seja, o estudo da Aritmética 

propriamente dita.   
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Na segunda área, encontram-se basicamente os conceitos geométricos, sendo a 

Geometria um campo fértil para se trabalhar problemas contextualizados de 

Matemática. Este trabalho auxilia no entendimento e no aprimoramento das ideias que 

foram trabalhadas com números e medidas, além de estimular a criança a perceber 

semelhanças e regularidades, por exemplo. 

Na terceira área, muito ligada à segunda, temos o trabalho com as proporções 

como parte central. O estudo das grandezas e como elas se comportam e relacionam 

constituem uma importante e aplicável conceito em Matemática. Aqui também se fazem 

relevantes alguns conceitos algébricos que permitam representar e tratar dessas 

realidades com maior clareza. 

Na quarta área, vemos os estudos em estatística, probabilidade e combinatória. O 

que pretende-se nesta etapa não é trabalhar fórmulas enrijecidas, mas dar ao aluno 

condições de receber uma informação e saber tratá-la especialmente através de tabelas e 

gráficos.  

Apesar de dividir os conteúdos de Matemática em quatro grandes áreas, os PCN 

rejeitam a ideia de independência entre elas. Pelo contrário, faz clara menção de que 

estas áreas necessitam estar entrelaçadas entre si, reforçando a ideia de diálogo que a 

Matemática tem como um todo, e não como um conhecimento que é colocado em 

gavetas. É possível utilizar-se de diversos recursos matemáticos para resolver um 

mesmo problema e é importante que professor e aluno estejam aptos a utilizar essas 

ferramentas quando conveniente. 

2.4. Os parâmetros levam em consideração a teoria das representações de 

Duval? 

Queremos, neste momento, analisar de que modo os PCN levam em 

consideração – ou não – a teoria das representações de Raymond Duval. Para iniciar 

esse estudo, podemos destacar um trecho inicial dos Parâmetros: 

No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em 

relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, 

tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações com 

princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 
grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a 

“escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados.24 

                                                             

24 Ibid. (p. 19) 
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Vemos, neste pequeno trecho dos parâmetros, que os mesmos entendem que o 

processo de aprendizagem de um conceito matemático passa por compreender e saber 

operar com suas representações. Dessa forma, devemos salientar, ser preciso ter 

sempre em mente que um conceito ou objeto matemático jamais deve ser confundido 

com as múltiplas e diversas representações que dele se fazem em diferentes registros 

de representações. Sendo assim, com este trecho introdutório das orientações 

nacionais, já podemos ver que nos PCN existe uma real preocupação em alertar 

professores para este fato. 

Ao analisarmos um texto como os PCN, naturalmente não podemos esperar 

haver um referencial teórico colocado explicitamente soba ótica de um único autor. 

Portanto, o que buscaremos neste estudo é perceber se existem recomendações que 

possam – ainda que de maneira indireta – levar em conta aquilo que Raymond Duval 

propõe para o processo de ensino e  aprendizagem em Matemática. 

Inicialmente, destacamos que os parâmetros utilizam muitas vezes o termo 

“representações” em seu texto. Essas utilizações são feitas em situações e contextos 

diferentes, é claro, mas essa preocupação mostra que os PCN consideram a ideia de 

representação de conceitos importante.  

A utilização mais comum deste termo e desta ideia, como veremos, trata do 

processo de apreensão do conceito de número racional. Como assinalam, temos 

diversas maneiras de entender números racionais: parte-todo, quociente, razão e 

operador. Sendo assim, podemos ter diversas diferentes representações de um mesmo 

número racional, tais como sua representação fracionária, sua representação decimal, 

sua representação através de figuras – entre partes coloridas e não-coloridas –, além de 

sua representação como taxa percentual. 

Enfatizamos que, os parâmetros fazem questão de incentivar o uso dessas 

diversas representações, além dos processos de tratamento e conversão – ainda que 

não explicitamente –, como podemos ver no trecho a seguir: 

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de comparar e 

ordenar números naturais, inteiros e racionais; reconhecendo suas diferentes 

formas de expressão como fracionária, decimal e percentual; representar na 
forma decimal um número racional expresso em notação fracionária; efetuar 

cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação; 

escolher adequadamente os procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, 
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mental ou escrito) em função dos contextos dos problemas, dos números e 

das operações envolvidas25.  

Uma outra situação em que os parâmetros fazem questão de mostrar a 

importância das ideias de representação e de conversão de diferentes registros consiste 

na proposta de tratar o estudo da Matemática através de resolução de problemas, pois 

assinalam que a resolução de problemas tem um papel central para uma aprendizagem 

significativa em Matemática. Através dos problemas, – quando bem formulados e 

contextualizados – o aluno tem condições de perceber uma aplicação prática daquilo 

que tem estudado, além de desenvolver seu processo investigativo através da busca de 

melhores soluções para este, ou aquele problema. 

Os problemas, em sua imensa maioria, encontram-se redigidos na nossa língua 

materna. A linguagem escrita é um tipo de representação que precisa ser tratada e 

especialmente convertida pelo o aluno para que ele possa encontrar soluções para 

aquele problema. Ainda que o faça de maneira velada e indireta, o aluno precisa 

converter o registro escrito em Língua Portuguesa para uma linguagem apropriada em 

Matemática, como mostram os PCN:  

Eles também se utilizam de representações tanto para interpretar o problema 

como para comunicar sua estratégia de resolução. Essas representações 

evoluem de formas pictóricas (desenhos com detalhes nem sempre relevantes 

para a situação) para representações simbólicas, aproximando-se cada vez 

mais das representações matemáticas. Essa evolução depende de um trabalho 

do professor no sentido de chamar a atenção para as representações, mostrar 

suas diferenças, as vantagens de algumas, etc. 

Percebe-se, portanto, a preocupação com uma forte relação entre a linguagem 

falada/escrita e a linguagem matemática. Da mesma forma que para a aprendizagem 

da escrita, a fala fornece os suportes formando uma espécie de mediação na passagem 

do que se pensa para aquilo que se escreve, na aprendizagem de Matemática, a 

expressão oral também desempenha um importante papel. 

No campo da Geometria, os PCN também deixam claro a importância de se 

trabalhar e estudar diferentes representações de um mesmo objeto para que delas 

possam-se extrair as características fundamentais do objeto em si. Dessa maneira, 

devemos evitar que os alunos tenham uma única representação prototípica de um 

                                                             
25 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: matemática (5ª a 8ª séries). 

Brasília: MEC/SEF. 1998 (p. 76) 
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objeto geométrico – um quadrado, por exemplo. Ao analisar diversas representações, o 

aluno poderá com maior facilidade apreender quais características são próprias desse 

objeto e quais não são. 

Da mesma maneira, no estudo de funções ao final do 4º ciclo do Ensino 

Fundamental, também é recomendado que os alunos façam conversões entre as 

representações algébricas e as representações cartesianas das funções afins (retas) e as 

funções quadráticas (parábolas).  

A partir dos exemplos considerados, podemos dizer que em diversos momentos 

em seu texto, os parâmetros consideram importantes as recomendações de Raymond 

Duval para uma aprendizagem significativa dos conceitos matemáticos, seja de 

maneira direta como no caso dos números racionais, seja de maneira indireta, como no 

caso dos objetos geométricos. 

Sob essas considerações, é preciso dar um passo adiante: observar os livros 

didáticos. É importante saber que os PCN são orientações curriculares que muitas 

vezes não são colocadas em prática pelos autores de livros didáticos e especialmente 

pelos professores em sala de aula. 

3. UM OLHAR PARA O LIVRO DIDÁTICO 

Ao tratarmos anteriormente do movimento da Matemática Moderna, vimos que a 

mesma ganhou muita força no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Esse crescimento de 

relevância se deu especialmente pelos livros didáticos da época.  

Os livros didáticos são a principal expressão de como parâmetros ou orientações 

curriculares de qualquer gênero estão sendo implementados. São o carro-chefe da sala 

de aula ao servirem de apoio a atividade docente do professor. A grande maioria das 

escolas – públicas e privadas – fazem uso de algum tipo de material de suporte para as 

atividades em sala de aula. 

Como mostra o pesquisador Wagner Valente, “a dependência de um curso de 

Matemática aos livros didáticos, (...), ocorreu desde as primeiras aulas que deram 

origem à Matemática hoje ensinada na escola básica”26. Assim sendo, percebemos que a 

                                                             
26 VALENTE, Wagner R.  Livro didático e educação matemática: uma história inseparável. Zetetiké, 

Cempem (FE), Campinas, v. 16, n. 30, jul./dez. 2008. 
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observação desses livros didáticos auxilia muito no processo de percepção da dinâmica 

vivida pela educação matemática em determinado lugar por algum período de tempo. 

Citamos anteriormente, por exemplo, o professor do Colégio Pedro II, Euclides 

Roxo, que Euclides Roxo foi um desses importantes autores de livros didáticos no 

Brasil. Seus livros foram durante um bom tempo referência em todo Brasil, dada sua 

posição de destaque já mencionada. Entender o que se esperava de uma aula de 

Matemática nas décadas de 1930 a 1950 passa diretamente por entender o que Euclides 

Roxo pensava e propunha em seus livros. 

Com as décadas subsequentes dá-se o mesmo. Que tipo de livro didático tinha o 

aluno de Matemática das décadas de 1960 e 1970? Em sua massiva maioria, os livros 

didáticos utilizados neste período rezavam a cartilha do movimento da Matemática 

moderna e, portanto, ajudavam a ditar as tendências em sala de aula. 

Mas, de alguma maneira, o Estado precisava se incumbir de fiscalizar e 

acompanhar a produção desse material didático. Com isso, em 1937, através do decreto-

lei nº 93, o Instituto Nacional do Livro (INL). 

 No ano seguinte, é instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) 

que estabeleceu a primeira política propriamente dita de legislação e controle da 

circulação de livros didáticos no país. Anos mais tarde, com o decreto número nº 8460 

de 1945 passa-se a regular inclusive a importação de livros didáticos além de dar uma 

maior autonomia aos professores no processo de escolha do livro didático a ser utilizado 

pelos seus alunos.  

É bom observar que apesar de regular a produção dos livros didáticos, o governo 

ainda não possuía até então um plano específico para a distribuição desses livros para as 

escolas do país. Isto só foi ocorrer de fato em 1976 com a extinção do INL e 

transmissão da responsabilidade de execução do programa do livro didático para a 

Fundação Nacional do Material Escolar (Fename). Com isso, o governo assume a 

compra de uma grande porção dos livros a serem distribuídos pelas escolas no país. 

Foi, por fim, em 1985 – em meio aos processos de redemocratização do país –, 

que surge o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tal como conhecemos hoje. 
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 3.1. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  

O PNLD tem fundamentação legal no decreto nº 91 542 de 1985 e traz como 

principais novidades a indicação do livro didático pelos professores e a reutilização do 

livro, o que implicou no fim do livro descartável e o aperfeiçoamento das técnicas para 

a fabricação dos mesmos.  

Durante os anos subsequentes o PNLD foi se aprimorando, buscando melhor 

atender os estudantes do país. Em 1996, por exemplo, temos a publicação do primeiro 

“Guia de Livros Didáticos”, tendo os livros avaliados pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) – processo que se mantém até hoje. Em 2001, com o aprimoramento dos 

livros para alcançar alunos com deficiência visual, por exemplo. 

Enfim, ano após ano, o PNLD foi aprimorando seus recursos em vista de melhor 

atender os estudantes, especialmente das escolas públicas municipais, estaduais e 

federais. No PNLD, anualmente, são analisados livros didáticos e é produzida uma lista 

com aqueles que são mais recomendados para uso do professor em sala de aula. Sempre 

buscando respeitar o processo de escolha do professor dentro daqueles livros que foram 

sugeridos.  

No presente estudo, pretendemos, assim, buscar analisar livros didáticos com o 

objetivo de perceber se neles há uma utilização das recomendações dos PCN e, 

consequentemente, uma alusão à teoria das representações de Raymond Duval. 

No PNLD 2017 para Matemática são colocadas 11 coleções de livros didáticos, 

de diversas editoras e autores. Buscamos, portanto, antes de mais nada, analisar um 

livro que esteja no conjunto de livros sugeridos pelo PNLD deste ano. O livro escolhido 

foi o livro de Edwaldo Bianchini, da Editora Moderna, 7ª e 8ª edição, visto que esta 

coleção está entre as 5 coleções mais distribuídas pelo Brasil, segundo o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Buscando estabelecer um contraponto e uma base de comparação com outro 

livro didático, optamos por escolher um livro que fosse da mesma editora, porém não 

estivesse entre aqueles recomendados pelo PNLD. Procurando autores renomados e que 

pudessem promover uma boa análise, optamos pelo livro dos autores Luiz Marcio 

Iemenes e Marcelo Lellis, 2ª edição.  
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Com o objetivo de fazer um recorte em nossa análise, buscamos observar como 

os autores apresentam dois conteúdos do Ensino Fundamental27: frações e polígonos. 

Para isso, procuramos analisar os exemplares dos livros didáticos de 6º ano, 7º ano e 8º 

ano do Ensino Fundamental. 

Faremos, para cada uma das coleções citadas anteriormente, uma análise sobre 

como é apresentado o assunto dos números racionais e um estudo de casos para a 

Geometria, com o tema referente ao estudo de polígonos, mais especialmente, de 

quadriláteros. 

 3.2. Livro 1: Edwaldo Bianchini 

Como mencionado, a coleção de Edwaldo Bianchini é uma das cinco coleções 

de livros didáticos de Matemática mais utilizadas no Brasil. O seu texto pouco foge de 

um padrão adotado na maioria dos livros didáticos recomendados pelo PNLD.  

No caso dos números racionais, o autor inicia as suas apresentações sobre os 

números racionais no 6º ano através da representação fracionária desses números. O 

autor se utiliza de uma definição formal de um número fracionário como se mostra a 

seguir. 

Figura 1 – Definição formal do conceito de fração 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 142, 2011) 

Em seguida, autor se utiliza de representações pictóricas aliadas À noção de 

fração como relação de parte/todo, como podemos ver na imagem abaixo: 

 

 

 

 

                                                             
27 Aqui, é importante lembrar que tanto os PCN quanto a BNCC tratam apenas do Ensino Fundamental. 
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Figura 2 – Representações de frações próprias de denominador 6 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 143, 2011) 

 Nesse momento, o aluno pode ter um primeiro contato com pelo menos duas 

representações de um mesmo número. É importante lembrar que, segundo Duval, o 

aluno precisa ser capaz de transitar por pelo menos duas representações em dois 

diferentes registros de representação. 

Na seção de exercícios, logo no primeiro exercício, o aluno é estimulado a fazer 

a conversões entre representações pictóricas e a representação fracionária do número 

racional. No caso desta coleção, desde o 6º ano se utiliza o termo “número racional”.  

Figura 3 – Exercícios de conversão da representação pictórica para 

representação fracionária 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 145, 2011) 

É interessante notar que no exercício nº 1, utilizam-se representações 

geométricas tanto com duas dimensões quanto com três dimensões, com o que o autor 
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pretende auxiliar o aluno na percepção de que, independente da forma geométrica 

utilizada, uma fração deve ser dividida em partes congruentes para fazer sentido. 

No que diz respeito a frações equivalentes, cabe enfatizar que o autor privilegia 

a atividade cognitiva de conversão de uma representação fracionária para outra 

representação fracionaria, utilizando também representações pictóricas que auxiliam na 

visualização dessas representações. 

Figura 4 – Representação pictórica de frações equivalentes 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 190, 2011) 

Uma representação interessante utilizada para representar as frações promove 

interdisciplinaridade: é a representação das notas musicais, utilizada como um exercício 

de complementação visando a melhorar as ideias envolvidas na soma de números 

racionais. 

Figura 5 – Representação de partituras com notas músicas relacionando-as 

com frações de numerador 1 e base potência de 2 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 201, 2011) 

 Tendo terminado o capítulo sobre a representação fracionária dos números 

racionais, Bianchini inicia o capítulo sobre as representações desses mesmo números 

em sua representação decimal: primeiro como frações de denominador 10 ou potência 

de 10 e, em seguida, em sua representação decimal propriamente dita, como podemos 

ver no exercício a seguir. 
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Figura 6 – Exercício de conversão da representação pictórica de uma fração 

decimal para a representação fracionária 

 

Fonte: (6º ano, BIANCHINI, p. 205, 2011) 

Em seguida, ao tratar da representação de porcentagens, o autor também se 

aproveita de diferentes representações de números racionais para relacioná-las com o 

estudo de taxas percentuais, especialmente no 7º ano. 

Figura 7 – Exercícios de conversão das representações fracionárias e 

pictóricas para a representação em taxa percentual 

 

Fonte: (7º ano, BIANCHINI, p. 220, 2015) 

É importante observar que na coleção para o 7º ano, o autor já inicia o estudo 

dos números racionais – positivos e negativos28 – sem fazer uma distinção muito 

                                                             
28 Supõe-se que em capítulo prévio deste livro o aluno tenha tido conhecimento dos números negativos 

através do estudo do Conjunto dos Números Inteiros. 
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expressa entre as representações fracionária e decimal, mas já trabalhando conversões 

entre elas, estudadas no 6º ano. Neste volume da coleção, o autor se utiliza em 

exercícios com representações pictóricas da reta numérica para o estudo do 

ordenamento desses números. 

 Figura 8 – Exercício que relaciona a representação em reta numérica com 

o ordenamento de números racionais 

 

Fonte: (7º ano, BIANCHINI, p. 81, 2011) 

Uma observação interessante a se fazer diz respeito ao termo utilizado por 

Bianchini para se referir a diferentes representações de um número racional. O autor se 

utiliza das expressões “forma fracionária” e “forma decimal”. Tendo em vista que a 

ideia de “forma” estar muito ligada à Geometria e que em semiótica utiliza-se o termo 

representações, talvez fosse mais adequado que o autor utilizasse as expressões 

“representação fracionária” e “representação decimal”. 

No que diz respeito à Geometria, iremos analisar como o autor apresenta o 

conceito  dos quadriláteros e suas classificações. Visto que um objeto é sempre diferente 

das diversas representações que se fazem dele, em Geometria é preciso se ter muita 

cautela ao propor representações aos alunos. Estudando este ramo da Matemática, o 

aluno fica muito mais propenso a acreditar que aquela imagem de um quadrado, que vê 

a sua frente, por exemplo, é o quadrado em si. Assim, o livro didático que trata do 

assunto desta maneira pode dificultar a abstração das propriedades desse quadrilátero. 
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Aqui, portanto, fica a nossa interpretação à maneira como é abordado pelo autor 

deste tópico, que aparece de maneira mais intensa no 8º ano do Ensino Fundamental. 

Abaixo, uma imagem que ajuda a ilustrar o proposto: 

 

Figura 8 – Definições formais dos tipos de paralelogramos e suas 

representações 

 

Fonte: (8º ano, BIANCHINI, p. 179, 2011) 

 Na imagem, vemos que o autor faz uso de apenas uma representação em 

um único registro de representação. Acreditamos ser importante que, ao menos, outra 

representação – ainda que no mesmo registro de representação – fosse apresentada ao 

aluno. A utilização de figuras prototípicas de objetos geométricos pode ser um entrave 

cognitivo para o processo de apreensão das características geométricas de um objeto, 

como defende o educador matemático holandês Pierre Van Hiele.  

Além disso, o autor faz a opção por apresentar a definição do conceito ao invés 

de permitir que o aluno, por si, pudesse fazer as observações de seus elementos 

constitutivos. Ao invés de afirmar, por exemplo, que os retângulos são “paralelogramos 

que têm os quatro ângulos retos”, o autor poderia apresentar diferentes representações 

de retângulos e não-retângulos para que o aluno os pudesse diferenciar e perceber as 

características comuns e inerentes a todos os retângulos, como, por exemplo, proposto 

por vários autores com vistas à aprendizagem significativa de um conceito geométrico 

(KALEFF, 2016 a; b).  

Pelo apresentado, naturalmente, um recorte muito pequeno da coleção de quatro 

livros e seus muitos capítulos, mas é importante observar como se pode utilizar uma 

teoria educacional, como a teoria das representações de Duval, de maneira a aumentar o 

potencial de aprendizado dos alunos do ensino básico.  
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 3.3. Livro 2: Imenes e Lellis 

A coleção de livros dos autores Luiz Marcio Imenes e Marcelo Lellis não é uma 

das coleções da lista do PNLD, porém decidimos inseri-la neste estudo pelo fato de ser 

uma boa coleção de livros didáticos com alguns contrapontos interessantes em relação 

às coleções indicadas no PNLD. 

Com relação ao estudo de números racionais, iniciado no 6º ano do Ensino 

Fundamental, os autores propõem uma abordagem inicial bem diferente do livro de 

Bianchini. Nesta coleção, Imenes e Lellis iniciam a abordagem através de situações do 

cotidiano em que “falamos” as frações seguidas de representações pictóricas das 

mesmas, como por exemplo, uma barra de chocolate. 

Figura 9 – Representação de uma barra de chocolate dividida em 4 partes com 

a representação do número 1/4 

 

Fonte: (6º ano, IMENES & LELLIS, p. 124, 2012) 

Após esta abordagem inicial, os autores começam – através de situações ou 

imagens – a ambientar o aluno às noções de numerador e denominador e que papel 

ocupam dentro da representação fracionária de um número racional. Assim sendo, o 

primeiro exercício – assim como no livro de Bianchini – envolve uma conversão de 

uma representação pictórica para uma representação fracionária. 
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Figura 9 – Exercício de conversão da representação pictórica para a 

representação fracionária de um número racional 

 

Fonte: (6º ano, IMENES & LELLIS, p. 126, 2012) 

Para tratar dos tratamentos dentro da representação fracionária, Imenes e Lellis 

também exploram o recurso da representação pictórica em três dimensões, como o faz 

Bianchini. Na figura a seguir, podemos ver que mais uma vez os autores fazem questão 

de colocar lado a lado duas representações diferentes em dois registros diferentes: 

Figura 10 – Representação pictórica de frações equivalentes relacionando-a 

com representações fracionárias 

 

Fonte: (6º ano, IMENES & LELLIS, p. 128, 2012) 

Mais adiante, ainda no livro do 6º ano, os autores buscam apresentar mais uma 

representação de números racionais: a representação decimal. Em determinadas etapas 

em sua coleção, propõem a tradicional conversão de um número fracionário para um 

número decimal, como visto a seguir: 
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Figura 11 – Exercícios sobre conversão da representação fracionária para a 

representação decimal de um número racional 

 

Fonte: (7º ano, IMENES & LELLIS, p. 26, 2012) 

É importante notarmos que, especialmente o exercício nº 25 anterior, exige do 

aluno mais do que simplesmente técnicas de tratamento e conversão, mas também o uso 

de um algoritmo. Este exercício está na coleção do 7º ano e propõe etapas cognitivas 

não tão elementares, mas desafiadoras para o aluno. 

Interessante também perceber que, além de propor a tradicional conversão de um 

número fracionário para um número decimal, como foi mostrando anteriormente, os 

autores se utilizam também de outros recursos didáticos para tratar de números 

decimais, como o uso do material dourado – ainda que no livro, por razões naturais, ele 

não apareça de forma concreta, mas em suas representações pictóricas. 
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Figura 12 – Exercício de conversão de uma representação pictóricas (baseada 

no material dourado) para a representação decimal 

 

Fonte: (6º ano, IMENES & LELLIS, p. 128, 2012) 

Assim como no caso do livro de Bianchini, Imenes e Lellis fazem questão de 

tratar a representação em taxas percentuais também como uma maneira de representar 

números racionais. O que pode ser visto nas duas imagens a seguir, tanto no conceito de 

uma porcentagem como uma fração (Figura 13) quanto no exercício de conversão 

(Figura 14). 
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Figura 13 – Representações de frações em sua representação pictórica 

relacionadas com a representação em taxas percentuais 

 

Fonte: (6º ano, IEMENES & LELLIS, p. 128, 2012) 

Figura 14 – Exercícios de conversão das representações fracionárias e 

pictóricas para a representação em taxa percentual 

 

Fonte: (6º ano, IMENES & LELLIS, p. 138, 2012) 

 Cabe agora salientar que percebemos que com relação à representação e aos 

processos cognitivos referentes ao estudo dos números racionais, não houve uma grande 

diferença entre a maneira didática apresentada nos dois livros. Já no caso do estudo dos 

quadriláteros, em especial os paralelogramos, existe uma grande diferença de 

abordagem e de filosofia entre os dois livros analisados.  
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No caso do livro de Imenes e Lellis, a apresentação dos polígonos é feita toda 

através do suporte pictórico  dos Diagrams de Venn da Teoria dos Conjuntos, em que 

cada conjunto representa uma característica dos objetos geométricos. E no caso dos 

quadriláteros não é diferente. Podemos ver a seguir nas Figuras 15 e 16 os exemplos em 

relação aos paralelogramos em relação aos demais quadriláteros. 

Figura 15 – Diagrama de Venn mostrando o conjunto dos quadriláteros e 

o conjunto dos paralelogramos 

 

Fonte: (8º ano, IMENES & LELLIS, p. 125, 2012) 

Figura 16 – Diagrama de Venn mostrando o conjunto dos quadriláteros, o 

conjunto dos paralelogramos e os conjuntos de cada tipo particular de 

paralelogramos 

 

Fonte: (8º ano, IMENES & LELLIS, p. 125, 2012) 

Notemos que na Figura 15, temos o conjunto dos quadriláteros (polígonos que 

possuem 4 lados), e um subconjunto dos paralelogramos. Em seguida, na Figura 16 

vemos que o conjunto dos paralelogramos (quadriláteros que possuem dois pares de 

lados paralelos entre si) possui alguns subconjuntos. 
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Este modelo de apresentação, além de favorecer a abstração das características 

de cada polígono em estudo, facilita também a percepção de que alguns subconjuntos de 

paralelogramos apresentam interseções, como no caso dos retângulos e quadrados ou no 

caso dos losangos e quadrados. É importante  ainda  observarmos o fato de que as 

figuras geométricas apresentadas não se apresentam todas nas formas prototípicas, mas 

em diversas posições no plano do papel – notemos que, em cada conjunto, há pelo 

menos dois elementos.  

Podemos, portanto, perceber que no aspecto da percepção das figuras por meio 

dos diagramas de Venn, o livro de Imenes e Lellis fornece ao aluno mais subsídios 

dentro da teoria das representações semióticas de Duval, favorecendo uma 

aprendizagem significativa através da abstração das características de um objeto 

geométrico a partir de suas propriedades fundamentais. 
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4. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Como foi visto no primeiro capítulo deste estudo, a elaboração de planos e 

projetos que pudessem direcionar ações neste aspecto da vida social do país, ocupou 

um espaço importante no processo de nossa identidade educacional. Não à toa, 

tivemos diversas projetos de leis que nos direcionaram até a nossa última Lei de 

Diretrizes e Bases, que nos brindou inclusive com a elaboração dos importantes PCN. 

No que se segue, apresentamos as orientações educacionais mais atuais e suas 

perspectivas futuras 

4.1. O PNE 2014-2024 

Dentro dessa perspectiva, o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2014 

a 2024 é um documento que tem base na lei nº 13 005/14 que além de aprovar o PNE 

traz outras determinações e recomendações para a aplicação de políticas públicas 

voltadas para a Educação em território nacional. 

Nas últimas décadas tivemos alguns planos com objetivos similares. Como o 

PNE 2001-2010, que após ser criticado pela proposição de metas sem que essas 

viessem acompanhadas de sugestões práticas para sua execução.  

Assim sendo, no ano de 2011 foi criada uma comissão na Câmara dos 

Deputados para o estudo e a elaboração de um novo Plano Nacional que pudesse 

melhor se adequar as realidades brasileiras desta nova década. Como outros tantos 

processos de tramitação de lei no Brasil, entre as emendas, correções e a promulgação 

do decreto decorreram-se três anos até que em 2014 tivéssemos a aceitação do PNE 

2014-2024. 

O Plano Nacional de Educação dentre outras reivindicações, propõe 20 metas 

baseadas em 254 estratégias de ação e teve como autores diversos deputados federais 

participantes da Comissão além de setores da sociedade civil, sejam eles estatais ou 

privados. Estes últimos participando de sua elaboração através do envio de sugestões e 

participação de debates referentes ao tema. 

Entre as muitas propostas – entre metas e estratégias – contidas no PNE, uma 

merece destaque, especialmente para este nosso estudo: a proposta para elaboração de 
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uma base nacional curricular. Base esta que pretende nortear as estratégias curriculares 

de todo o ensino básico, a começar pelo Ensino Fundamental, como pode ser visto no 

trecho a seguir. 

(...) pactuar entre União, estados, Distrito Federal e municípios, no 

âmbito da instância permanente  de que trata o § 5º do art. 7º desta lei, 

a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular 

do ensino fundamental29; 

As novas orientações curriculares, portanto deveriam estar dentro do conceito do 

plano nacional de modo que no futuro viesse a substituir os atuais e vigentes 

Parâmetros Curriculares Nacionais, já comentados largamente no presente texto. 

 4.2. O texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

A Base Nacional Comum Curricular, que denotaremos pela sigla BNCC é um 

documento com vistas às orientações curriculares propostas, como já citado, a partir 

dos ideais defendidos pelo PNE 2014-2024. 

Como relatado anteriormente, no ano de 2010 diversos debates foram travados 

na direção da construção de um plano nacional de trabalho voltado para a Educação 

Básica, que visasse, entre outros aspectos, a formulação de um conjunto de orientações 

sobre o currículo.Assim, após o PNE 2001-2010, foram lançadas as chamadas Novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais que valiam para todo o Ensino Básico, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, passando pelo Ensino Fundamental. Essas 

diretrizes não apontavam diretamente assuntos a serem estudados de maneira seriada, 

como nos PCN, mas procuravam nortear a futura elaboração de um documento com 

essas características, que viria a ser, justamente, a BNCC. 

Após a elaboração do PNE 2014-2024 com suas metas e estratégias, é realizado 

o I Seminário Interinstitucional para a elaboração da Base, reunindo assessores e 

especialistas na área da educação. Foi através da Portaria 592 que foi instituída a 

comissão responsável pela redação da primeira versão da BNCC. 

A ideia central da elaboração destas orientações curriculares era poder contar – 

da melhor maneira que fosse possível – com a colaboração dos professores e 

                                                             
29 BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília: Câmara 

dos Deputados, Edições Câmara, 2014. (p. 51) 
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pesquisadores da área, de modo que a base fosse sendo construída em profundo 

diálogo com a sociedade, seja através desses profissionais, seja através de 

organizações e entidades científicas. 

Além disso, busca-se com a elaboração da BNCC atingir uma menor segregação 

entre as instâncias políticas, como vemos em um trecho da Base: 

(...) espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas 

educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três 

esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação, isto é, da 

garantia do direito dos alunos a aprender e a se desenvolver, contribuindo 

para o desenvolvimento pleno da cidadania.”30 

Após cerca de 12 milhões de contribuições – segundo o site da Base31 –, em 

março de 2016, é concluída a primeira versão da base e, em junho dão se início 

seminários e debates sobre a segunda versão da BNCC e, por fim, em agosto, começa-

se a construção da terceira – e atual – versão. 

Uma das importantes críticas que recebeu todo o processo de redação da Base 

pode ser justificada com uma breve análise dos intervalos de tempo entre o 

lançamento de cada uma das versões do texto. Devido ao pouco espaço de tempo entre 

os processos e apesar das contribuições virtuais e presenciais, a Base sofreu críticas 

em relação à falta de interlocução com muitos especialistas da área e, principalmente, 

professores da escola básica. 

É preciso lembrar mais uma vez que esta versão da BNCC diz respeito apenas ao 

Ensino Fundamental. Assim como no caso dos PCN, deu-se prioridade na elaboração 

de um texto voltado para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental – 1º ao 9º 

ano. Não existe até o momento previsões para a redação de um texto para o Ensino 

Médio. 

O texto da Base – que tem 396 páginas – se inicia com uma breve introdução 

com o histórico da Base e a importância da mesma dentro das metas do PNE. Em 

seguida, faz-se uma explicação sobre a estrutura do texto e, por fim, parte para as 

etapas do Ensino Infantil e Ensino Fundamental. 

                                                             
30 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC. 2016. (p. 8) 

31 Disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo>. Acesso em 4 dez. 2017. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo
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No texto sobre o Ensino Infantil, traçam-se expectativas de aprendizagem além 

dos campos de experiências vistos como fundamentais nesse estágio da educação do 

aluno. 

Na etapa sobre o Ensino Fundamental, temos o texto divido em áreas de 

conhecimento, a saber: Linguagens, Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 

Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia e História. Em cada uma dessas áreas é feita 

uma introdução sobre o tipo de conhecimento abordado seguido de uma listagem de 

orientações sobre que assuntos abordar em cada uma das séries do Ensino 

Fundamental, do 1º ao 9º ano. 

Em abril de 2017, foi entregue pelo Ministério da Educação (MEC) a versão 

final da BNCC ao Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão que ficará 

responsável por elaborar um parecer e um projeto de ação que serão encaminhados de 

volta ao MEC. 

A partir da homologação da BNCC deverá começar então o processo de 

formação e capacitação dos professores, além do apoio aos sistemas de educação 

estaduais e municipais visando a adequação dos currículos escolares. 

Sendo assim, temos que a Base ainda não é uma realidade propriamente dita, na 

medida em que ainda está em sua fase de homologação. Apesar disso, é muito 

provável que pouco ou nada seja alterado do texto atual, e, portanto, a própria leitura e 

estudo da Base tal como ela está hoje – em sua 3ª versão – nos indica os caminhos que 

pretendem ser tomados daqui em diante. 

4.3. A BNCC leva em consideração a teoria das representações de Duval?  

No campo referente à Matemática, a BNCC estabelece um conjunto de ideias 

fundamentais e um conjunto de unidades temáticas que seriam uma espécie de 

referencial daquilo que se espera de um aluno de Matemática do Ensino Fundamental.  

São elencadas como “ideias fundamentais” as noções de equivalência, ordem, 

proporcionalidade, representação, variação e aproximação. Com unidades temáticas 

são listadas as unidades Números, Álgebra, Geometria, Grandezas/Medidas e 

Probabilidade/Estatística.  
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Neste momento, é importante fazer desde já uma observação importante. A Base 

considera como ideia fundamental em Matemática a noção de representação. Veremos 

mais adiante como essa relevância é de fato apresentada, mas é bom indício que o 

texto da Base considere importante para a aprendizagem em Matemática a ideia de 

representação. Além disso, “a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a 

aprendizagem em Matemática está intrinsicamente relacionada à compreensão, ou 

seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado as suas 

aplicações”32. Temos, portanto, que dentro da ótica proposta pela Base, a 

aprendizagem significativa também é um princípio norteador do processo de ensino-

aprendizagem em Matemática. 

Na unidade temática sobre Números, o texto da Base destaca a importância de se 

permitir que o aluno faça sucessivas ampliações dos campos numéricos. Para tal, é 

recomendado que seja enfatizado os registros, usos e significados destes números a 

serem aprendidos.  

Nesse aspecto, não existe surpresa. Visto que nos próprios Parâmetros já existia 

uma referência clara ao uso de diferentes representações para trabalhar os números 

racionais, sendo esse, provavelmente o uso mais recorrente da teoria das 

representações de Duval, como pudemos observar na análise dos livros didáticos no 

Capítulo 2. 

Com respeito a Álgebra, a BNCC destaca que esta área da Matemática tem como 

“finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento que é essencial para 

utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações 

quantitativas de grandezas”33. Ressalta, ainda, que o aluno ao estudar Álgebra deve ser 

capaz de traduzir uma situação dada em língua materna – como situações-problema – 

em fórmulas, tabelas, gráficos e vice-versa. Portanto, aqui mais uma vez vemos a 

importância da concepção da língua materna como um registro de representação. 

 Sob essas considerações, o papel do professor e do livro didático é importante, 

pois mais facilmente se esses tiverem consciência do processo cognitivo que se trava 

ao exigir do aluno que ele interprete uma situação-problema em Matemática e a 

resolva. Corre-se um grande risco, ao não se ter essa consciência de como tratar esse 

                                                             
32 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC. 2016. (p. 232) 
33 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC. 2016. (p. 226) 
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processo e o considerar como banal. Pois, segundo a teoria de Duval, existe uma 

conversão importante a serem realizadas durante processo.  

Na unidade referente à Geometria, existe uma preocupação em deixar claro que 

o estudo geométrico do aluno não deve ficar restrito a mera aplicação de fórmulas, 

mas sim, estar intrinsecamente ligado a uma percepção das características dos objetos 

geométricos e a busca por atividades que visem ao desenvolvimento de um 

pensamento hipotético dedutivo. 

Classificada pela Base como “ciência das formas”, espera-se que o aluno de 

Geometria possa indicar características das formas geométricas bidimensionais e 

tridimensionais, associando suas figuras espaciais a suas planificações tendo como 

forte aliado nesses processos o estudo das simetrias através da manipulação de 

representações dessas figuras geométricas utilizando o plano cartesiano e softwares de 

Geometria Dinâmica.  

Nesse aspecto, temos na Geometria Analítica um poderoso artifício na 

articulação entre a área da Álgebra e área da Geometria. Existem diversos objetos 

geométricos que podem ser traduzidos através de leis e relações algébricas. Com isso, 

é preciso incentivar a atividade de conversão do aluno de uma representação algébrica 

para uma representação geométrica.  

Já na unidade referente a Probabilidade e Estatística, a BNCC volta a enfatizar a 

importância das representações no que diz respeito à leitura e à transposição de 

informações contidas em um tipo de gráfico para outro tipo de gráfico (conversões 

entre registros pictóricos) ou até para uma tradução matemática de eventos e dados 

estatísticos (conversões entre outros registros). 

Mais uma vez, assim como nos PCN e como era de se esperar, a Base não faz 

uma menção clara e explicita à teoria de Duval. Em todo o caso, podemos perceber de 

maneira indireta a influência da teoria das representações sobre a redação do texto, 

como no caso da Competência Específica nº 4 de Matemática para o Ensino 

Fundamental:  

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes 
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registros e linguagens: gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na 

língua materna.34 

Além deste caso, podemos destacar diversas recomendações feitas de conteúdo 

a serem trabalhados em cada série que tratam do tema das representações e das 

atividades cognitivas a elas relacionadas: tratamentos e conversões.  

Por exemplo, nos chamados Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º 

ano – temos a recomendação pela representação dos números não somente por 

registros verbais ou numéricos, mas também com o auxílio de materiais concretos e 

manipuláveis. Assim, o aluno poderia vivenciar diversos registros de representação de 

um mesmo número e modelos concretos, aprendendo a visualizar, tratar e converter 

esses registros, apreenderia o conceito do número a ser estudado. 

Também nos Anos Finais – 6º ao 9º ano – temos menção àimportância de 

utilizar diferentes representações para os números racionais bem como estabelecer 

relações diretas entre as diversas representações. A utilização da reta numérica é 

recomendada, portanto, como artifício para a aprendizagem do conceito fundamental 

de ordem.  

Percebe-se, portanto, que apesar das distinções de linguagem e método entre as 

duas orientações curriculares analisadas nesse trabalho – PCN e BNCC –, existe uma 

preocupação com a distinção entre um objeto matemático e a sua representação. Isso é 

com o princípio básico da teoria das representações de Duval.  

Como foi mencionado anteriormente, a BNCC ainda não está promulgada e os 

livros didáticos que serão produzidos a partir de então poderão nos mostrar os 

caminhos que deverão ser percorridos. Contudo, vemos que existe uma atenção 

voltada para as atividades cognitivas que envolvem as representações semióticas dos 

objetos matemáticos. 

5. CONCLUSÃO 

 É evidente que existem múltiplas e diversas teorias do conhecimento que podem 

ser aplicadas a um processo de ensino e aprendizagem em Matemática. O que 

pretendemos com o presente estudo foi justamente enfocar algumas questões a partir 

                                                             
34 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC. 2016. (p. 223) 
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de um prisma de uma dessas teorias cognitivas: a teoria das representações semióticas 

do psicólogo francês Raymond Duval. 

 Temos diante de nós um cenário nacional bastante plural e heterogêneo. O Brasil 

é um país de proporções continentais e toda e qualquer decisão em nível nacional corre 

o risco de desconsiderar algumas peculiaridades referentes a alguma dessas regiões. 

 Ao nos debruçarmos sobre as orientações curriculares no Brasil – sejam os PCN, 

seja a BNCC – poderíamos fazê-lo de diferentes maneiras e buscando diversas 

situações de estudo. Tendo optado pela teoria das representações, pudemos enfocar 

algumas características importantes das orientações bem como uma variedade de 

observações sobre como essas orientações vêm sendo – ou não – implementadas.  

 O que observamos, portanto, é que ainda que de maneira indireta, as orientações 

tendem a considerar esta teoria, ao menos no que diz respeito às representações 

matemáticas. Fica claro, portanto, que propõe-se uma Matemática alicerçada nas 

diferentes representações e nos diferentes registros de seus objetos. 

 Uma observação que nos fica evidente quando nos debruçamos sobre alguns dos 

livros didáticos é que existe uma forte tendência de utilizar a teoria das representações 

semióticas no estudo dos números racionais. Mesmo naqueles livros didáticos que não 

foram analisados neste trabalho, vemos que existe uma forte inclinação nesse sentido. 

 De maneira mais sutil e menos clara, em alguns outros tópicos das orientações, 

em nossa experiência como professor, também já vimos a indicação de se usar o 

tratamento e a conversão de registros, como no caso das funções em sua forma 

algébrica e seus gráficos, especialmente para funções afins e funções quadráticas. 

 Algumas perguntas, naturalmente, surgem e muitas delas ainda carecem de 

muita reflexão para serem respondidas. Como fazer de maneira mais clara e evidente 

que outros assuntos do currículo do Ensino Fundamental possam ser enfocados sob 

essa ótica? Ou ainda, de que maneira conscientizar autores de livros didáticos das 

recomendações específicas das orientações curriculares? Afinal, vimos que apesar dos 

PCN e futuramente a BNCC serem norteadores do currículo, muitas vezes, o 

verdadeiro termômetro para averiguar como essas aplicações estão sendo feitas é o 

livro didático em si. 
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 Além disso, até a presente data, não existe uma previsão exata de quanto será 

votada a BNCC no CNE. No dia 6 de dezembro de 2017, por exemplo, a votação que 

estava marcada foi adiada pelo fato de a comissão não ter finalizado os pareceres sobre 

o documento. A Base recebeu até então cerca de 30 propostas de emenda e tudo indica 

que ainda receberá outras mais. Além disso, um grupo de entidades enviou um ofício 

ao CNE pedindo justamente o cancelamento desta votação com a crítica de que o 

processo de tramitação da Base teria sufocado debates importantes. 

 Com isso, acreditamos que ainda haverá ainda muitos outros debates e estudos 

sobre as novas orientações curriculares, bem como a redação de livros didáticos com o 

referencial da BNCC. O tempo, naturalmente, dirá de que maneira a Base poderá ser 

implementada e como as instituições de ensino estarão – ou não – preparadas para 

receber as mudanças por ela propostas, que são pontuais, mas significativas. 

 Ainda assim, olhando para o que temos no Brasil atualmente e estudando com 

dedicação aquilo que nos propõem esse novo documento, podemos traçar uma 

expectativa do que virá no futuro e, especialmente, onde será mais necessário 

trabalhar.  
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