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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Este artigo traz um recorte de uma pesquisa[i] em que foram analisados alguns livros didáticos do Ensino
Fundamental recomendados pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), com o objetivo de investigar como ocorre
a apresentação do conjunto dos números racionais em comparação à do conjunto dos números naturais. Apontamos
dados de documentos do Ministério da Educação, com especial atenção a informações referentes ao conteúdo
matemático ‘números’. Da análise dos livros didáticos, destacamos aspectos observados que nos fizeram concluir que
tais livros apresentam equívocos, não apenas quanto à falta da noção de densidade na caracterização do conjunto
dos números racionais, mas também na própria representação dos elementos desse conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática. Livro Didático. Números Racionais.

ABSTRACT: In this article, a review of research with results of analyzes made in some textbooks of elementary School
recommended by National Textbook Plan (Plano Nacional do Livro Didático-PNLD) is presented. The purpose of this
investigating was analyzing how the presentation of the set of rational numbers occurs in comparison with the
presentation of the set of natural numbers. We point out data from documents of the Ministry of Education, with special
attention to information concerning to the mathematical content &39;numbers&39;. From the analysis of didactic books,
we highlight observed aspects that led us to conclude that such books present misunderstandings as lack of the notion
of density in the characterization of the set of rational numbers and failures in the representation of the elements of this
numerical set.

KEY-WORDS: Teaching of Mathematics. Didactic Book. Rational Numbers

RESUMEN: Este artículo presenta un recorte de una investigación en la que se analizaron algunos libros didácticos de
la enseñanza fundamental recomendados por el Plan Nacional del Libro Didáctico (Plano Nacional do Livro
Didático-PNLD), con el objetivo de investigar cómo ocurre la presentación del conjunto de los números racionales en
comparación con la presentación del conjunto de los números naturales. Apuntamos datos de documentos del
Ministerio de Educación, con especial atención a informaciones referentes al contenido matemático &39;números&39;.
En el análisis de los libros didácticos, destacamos aspectos observados que nos hizo concluir que tales libros
presentan equívocos como falta de la noción de densidad en la caracterización del conjunto de los números racionales
y fallas en la representación de los elementos de ese conjunto.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização dos números naturais começa na vida em sociedade, quando ainda somos bem pequenos e, é quando
iniciamos nossos estudos formais que começamos a sistematizar e ampliar o conhecimento sobre esse conjunto.
Nesse processo de ampliação, conhecemos outros conjuntos numéricos, mas estamos tão concretamente
ambientados ao conjunto dos números naturais, que dificuldades com os números inteiros e racionais, por exemplo,
estão fortemente presentes tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Pesquisas como as de Gonçalves
(2014) e Pereira e Zúñiga (2015), por exemplo, mostram que as dificuldades com os números racionais permanecem
ao longo dos anos escolares alcançando o final da educação básica e interferindo na aprendizagem de outros
conteúdos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) apontam para tais dificuldades e indicam uma possível relação
com a passagem dos números naturais para os números racionais. Dessa forma, consideramos a necessidade de
verificar como se processa essa transição em livros didáticos e, neste artigo, trouxemos um recorte do estudo feito em
2017.

Apresentaremos dados das principais avaliações de desempenho de estudantes da educação básica obtidos por cada
uma no âmbito da matemática, ressaltando aspectos relacionados ao tema Números. Em seguida, serão apontados
resumidamente os dados coletados durante a análise dos livros didáticos no que tange ao tema, cientes de que as
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem vão além desse material que representa apenas uma das possíveis
ferramentas usadas pelo professor.

2. DESEMPENHO EM MATEMÁTICA

Não é difícil encontrarmos alunos que afirmam odiar a matemática ou mesmo que a consideram muito complicada. A
presença de dificuldades na aprendizagem de matemática é recorrente tanto na literatura como em situações
cotidianas. Em vista desta realidade, o baixo rendimento de estudantes da educação básica em matemática
transparece não apenas nas próprias avaliações escolares, mas também em avaliações de âmbito nacional e
internacional, tais como a denominada Prova Brasil e as avaliações do Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes.

O Programme for International Studente Assessment (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes),
comumente conhecido por sua sigla PISA, é uma pesquisa avaliativa que ocorre a cada três anos desde 1997 e é
aplicada a estudantes com 15 anos de idade, quando na maioria dos países, os jovens estão próximos ao término da
educação obrigatória. É a idade em que supostamente os jovens já tenham adquirido conhecimentos e habilidades
essenciais à sociedade.

Em relação à área de Matemática, o PISA procura verificar o quanto o jovem, alvo da pesquisa, é capaz de lidar com a
matemática de maneira adequada frente a problemas e situações da realidade. Os conteúdos matemáticos usados no
PISA envolvem mudanças e relações; espaço e forma; quantidade; incerteza e dados. Segundo consta no relatório
Brasil no PISA 2015:

A noção de quantidade talvez seja o aspecto matemático mais abrangente e essencial com
o qual nos envolvemos e trabalhamos. Ela está presente na quantificação de
características de objetos, relações, situações e entidades no mundo, na compreensão de
várias representações de quantificações e no julgamento de interpretações e argumentos
baseados em quantidades. Para se envolver com a quantificação do mundo, é necessário
compreender medidas, contas, grandezas, unidades, indicadores, tamanhos relativos e
tendências e padrões numéricos. Aspectos do raciocínio quantitativo, como a percepção
dos números, a compreensão da múltipla representação de números, o requinte no cálculo
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mental e computacional, a estimativa e a avaliação da aceitabilidade de resultados, são a
base do letramento matemático no que se refere a quantidade. A quantificação é um
método primário de descrição e medição de um amplo conjunto de características do
mundo. Ela permite a modelação de situações para a verificação de mudanças e relações,
para a descrição e manipulação do espaço e das formas, para a organização e
interpretação de dados e para a medição e avaliação de incertezas. Assim, o letramento
matemático na área da quantidade aplica conhecimentos de números e operações
numéricas a vários tipos de ambientes e situações. (BRASIL, 2016, p 146-147).

O conhecimento de números é fundamental para facilitar também a resolução de problemas na categoria de
incertezas e dados, próprias da unidade temática probabilidade e estatística. Por conseguinte, Números (com seus
conceitos e representações e sistemas numéricos, propriedades de inteiros e racionais) é um dos tópicos de
conteúdos indispensavelmente presentes no PISA.

O Brasil participa dessa pesquisa desde o ano 2000 sob coordenação do Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Nas três áreas (Leitura, Matemática e Ciências), o Brasil apresenta desempenho
abaixo da média dos países avaliados, sendo que o resultado em matemática teve o maior desvio das três áreas em
relação às respectivas médias. Foram 113 pontos de diferença (a média dos países da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico - OCDE - foi de 490 e o resultado do Brasil foi de 377 pontos). Em todas as edições, o
desempenho brasileiro esteve abaixo do nível recomendado.

Ainda em relação à Matemática, o Brasil vinha apresentando um crescimento (embora muito baixo) a cada triênio de
0,7%, em média. Contudo, houve declínio no resultado obtido em 2015 e 70,3% dos alunos brasileiros avaliados não
alcançaram o nível mais básico de proficiência em matemática, nível que requer interpretação e reconhecimento de
situações que necessitam apenas de inferência direta e interpretação de resultados e uso de conhecimento básico em
matemática para resolver problemas simples.

Para os resultados, houve seis níveis de proficiência no PISA 2015. E, tendo em vista nossa temática, é no nível 3 que
está a capacidade de trabalhar com frações e números decimais, além de outros conteúdos como porcentagens,
relações de proporção, etc, bem como problemas cujas soluções requerem interpretações e raciocínios básicos. No
Brasil, apenas 8,58% atingiram esse nível e somente 3,99% ultrapassaram-no na avaliação de matemática do PISA
2015.

Segundo dados da Fundação Lemann (2016, p.18), “A dificuldade com frações é tão grave que a resposta mais
frequente para a questão ao lado [observar na nota de rodapé [ii]] é 34%, uma simples junção dos números 3 e 4 que
aparecem no enunciado.”

Um outro exemplo de levantamento que se realiza para a verificação de desempenho, específico do Brasil,
corresponde às avaliações abrangidas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, das quais o
desempenho resultante compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do país. Foi considerando
os resultados obtidos pelos países/economias da OCDE, que o INEP estabeleceu como meta nacional para o IDEB a
média seis a ser alcançada até 2022. O IDEB foi criado em 2007 para monitorar as condições de
ensino/aprendizagem no Brasil e estabelecer metas para a melhoria da qualidade aferida. Ele é calculado a partir do
rendimento escolar (índice de aprovação) e, como dito, do desempenho em avaliações nacionais abrangidas pelo
SAEB, por sua vez, instituído em 1990.

O SAEB, em sintonia com os objetivos do IDEB, levanta dados que subsidiam não apenas o monitoramento como
também o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas em relação à educação básica mediante compreensão
de fatores relacionados ao desempenho dos alunos. Isto porque além das avaliações de desempenho, são aplicados
também questionários sobre fatores socioeconômicos e de contexto. As três avaliações que o compõem, atualmente,
ocorrem a cada dois anos. São elas: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), a Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (ANRESC ou Prova Brasil) e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). As três levantam
dados quanto às áreas de Português e Matemática. A ANEB é realizada por amostragem, em escolas da rede pública
e privada. Essa amostragem abrange alunos do 5º ano, 9º ano do ensino fundamental e último ano do ensino médio.
Já as outras duas avaliações são censitárias, sendo que a ANRESC/Prova Brasil é voltada ao mesmo público alvo da
ANEB, porém apenas os de escolas públicas, e a ANA é destinada a alunos do 3º ano do ensino fundamental, uma
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vez que procura avaliar níveis de alfabetização, também das redes públicas.

Em 1995, o SAEB passou a utilizar uma metodologia para a elaboração das avaliações que possibilita a comparação
de resultados em suas diversas edições. Foi então que se registrou comparativamente uma contínua queda no
desempenho de 1995 a 2001. Neste ano de 2001, o SAEB começou a focar no desempenho de alunos apenas em
Língua Portuguesa e Matemática. Foi o ano com piores resultados até então. Após 2001, o desempenho em
matemática nas séries iniciais do ensino fundamental começou a apresentar crescimento, ao passo que os anos finais
tiveram queda até 2005 a partir de quando começou a apresentar leve, porém não muito significativa, recuperação. E,
em contrapartida, no ensino médio os resultados oscilam em torno de uma linha de tendência de leve queda a cada
ano de avaliação. Em suma, os resultados desde 1995 revelam que ainda não se alcançou o nível considerado
adequado em nenhuma das três etapas do ensino.

No Brasil, os resultados de 2015 para o quinto ano, o oitavo ano e a terceira série foram 219, 255,8 e 267,
respectivamente. Levando-se em consideração esses dados, Sergipe esteve abaixo da média nacional para os três
anos de ensino avaliados com as seguintes pontuações: 201; 247,5 e 258,2. Verificando mais detalhadamente os
desempenhos, foram mais de 70% dos estudantes brasileiros do 9º ano que não ultrapassaram o nível 4 (275-300[iii]).
Mais de 60% sequer atingiram esse nível. No ensino médio, foram mais de 75% dos estudantes avaliados que não
atingiram o nível 4 (300-325[iv]). Segundo o Movimento Todos Pela Educação (TPE), as pontuações mínimas para se
considerar que o aluno apresenta nível adequado de aprendizado em Matemática são 225, 300 e 350 para o
fundamental menor, fundamental maior e ensino médio, respectivamente. Portanto, os resultados mostram
desempenhos aquém do adequado.

“O Ensino Médio apresenta índices preocupantes, não tendo evoluído nos últimos anos. As taxas de aprovação
evoluem muito lentamente e os índices de proficiência são muito baixos.” (FUNDAÇÃO LEMANN, 2016, p. 26).

O desempenho de estudantes do ensino médio brasileiro pode ser obtido também via Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Este exame é, como o próprio nome indica, uma avaliação de nível nacional. Ele foi criado em 1998
tendo como finalidade avaliar o desempenho escolar daqueles que estivessem no final do ensino médio, ou seja, da
educação básica. Atualmente, é mantida essa finalidade e o exame é a via de acesso ao ensino superior das mais
diversas universidades públicas do país, sendo, portanto, um exame de seleção unificada. Desde 2009, as provas são
organizadas em quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas
tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Para todas essas áreas
estão definidos eixos cognitivos que abrangem domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, análise de
situações-problema, construção de argumentação e elaboração de propostas. Além disso, estão definidas
competências específicas. Para a matemática tais competências correspondem:

• À construção de significados para os números (naturais, inteiros, racionais e reais);
• À utilização do conhecimento geométrico para ler e representar a realidade bem como agir sobre ela;
• À construção de noções grandezas e medidas e, também, de variação de grandezas para compreender a

realidade e solucionar problemas do cotidiano;
• Dentre outras[iv].

Cada uma dessas competências abrange um conjunto de habilidades associadas tanto à própria competência quanto
aos eixos cognitivos.

No ENEM realizado em 2016, apesar de a matemática ter sido a área com desempenho máximo atingido maior que o
das demais áreas (991,5), foi a segunda com menor média (489,5)[vi]. Embora esta tenha sido maior que a obtida no
ano anterior, o histórico revela uma linha de tendência decrescente na média alcançada nas provas de matemática.

Além disso, 5734 participantes zeraram a prova da área de matemática, um número bastante superior aos das demais
áreas, pois 1804 zeraram a prova de ciências humanas, 3109, a de ciências da natureza e 3862, a de linguagens. Ou
seja, se comparada às demais áreas, a Matemática apresenta um alto índice de pessoas ao final da educação básica
com relevantes dificuldades no que compete a sua aprendizagem.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no caso da unidade temática Números, uma maneira de
contornar as dificuldades a eles relacionadas é através de situações que revelem os números como eficazes na
resolução de determinados problemas. Situações em que:
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o aluno perceberá a existência de diversos tipos de números (números naturais, negativos,
racionais e irracionais) bem como de seus diferentes significados, à medida que deparar
com situações-problema envolvendo operações ou medidas de grandezas, como também
ao estudar algumas das questões que compõem a história do desenvolvimento do
conhecimento matemático. (BRASIL, 1998, 50)

Assim, consideramos que não basta ter contato com os números, é preciso compreender seu significado seja por
contextualização, seja por necessidades presentes na história de suas construções. E em complemento,
consideramos também que características próprias de cada um desses conjuntos são da mesma forma essenciais a
sua compreensão.

3. METODOLOGIA E DADOS COLETADOS EM LIVROS DIDÁTICOS

As principais fontes para o desenvolvimento desta pesquisa foram a consulta e análise dos livros didáticos,
“importante instrumento de apoio ao trabalho do Professor e referência na formação dos mais de 50 milhões de
crianças e adolescentes matriculados em Escolas públicas e privadas” (QUADROS, 2013).

O livro didático começou a ter uma atenção especial do governo federal no Brasil em 1929, quando foi criado o
Instituto Nacional do Livro (INL). Nos anos seguintes, foram promulgadas leis referentes à escolha, produção e
distribuição de livros didáticos; foram realizados acordos para a garantia de seu financiamento e distribuição gratuita;
dentre outras ações. Nos anos 70, foi instituído o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLiDEF)
sob responsabilidade do INL e, posteriormente, da Fundação Nacional do Material Escolar, que também deixou de
existir, em 1983, e foi substituída pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) substituiu o PLiDEF, a partir de 1985. Com o PNLD, estabeleceu-se
análise e indicação dos livros didáticos pelos professores, reutilização de livros adquiridos, fim da participação
financeira dos estados, etc. E em 1997, a FAE foi extinta e substituída pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), ampliando-se o programa e procurando-se a aquisição de livros didáticos de forma continuada.

Dessa forma, o PNLD é um dos programas mais antigos em nível nacional e procura distribuir gratuitamente livros
didáticos previamente avaliados e indicados a todas as escolas da rede pública do país.

A avaliação pedagógica dos livros é feita por especialistas sob coordenação da Secretaria de Educação Básica, do
MEC. Após análise, é elaborado o guia de livros didáticos com resenhas dos livros aprovados, escritas pelos
especialistas que avaliam os livros. Esse guia é enviado pelo FNDE em formato impresso às escolas e também
disponibilizado no portal do órgão, na internet. Dispondo desse guia, diretores e professores precisam analisar e
escolher o livro a ser utilizado na escola, enviando essa informação ao FNDE via internet.

No ano passado foram mais de 117 mil escolas beneficiadas pelo programa e as coleções mais distribuídas para as
séries finais do Ensino Fundamental foram:

Tabela 1: Coleções de livros didáticos mais distribuídas pelo PNLD 2017 para os anos finais do ensino fundamental

NOME DA COLEÇÃO QTDE DE EXEMPLARES
PRATICANDO MATEMÁTICA 2 808 812
VONTADE DE SABER 2 081 216
MATEMÁTICA - COMPREENSÃO E PRÁTICA 1 334 022
PROJETO TELÁRIS – MATEMÁTICA 1 325 800
MATEMÁTICA – BIANCHINI 1 083 933
PROJETO ARIBABÁ – MATEMÁTICA 673 373
CONVERGÊNCIAS MATEMÁTICAS 596 310
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MATEMÁTICA NOS DIAS DE HOJE NA
MEDIDA CERTA 391 852

DESCOBRINDO E APLICANDO
MATEMÁTICA 240 062

MATEMÁTICA: IDEIAS E DESAFIOS 145 896
MATEMÁTICA DO COTIDIANO 102 749

Fonte: FNDE, dados estatísticos PNLD 2017-coleções mais distribuídas, p. 3

Dispondo de exemplares dos livros Matemática, ideias e desafios (6º ano); Descobrindo e Aplicando Matemática (6º,
7º e 8º anos); Matemática nos Dias de Hoje (6º e 7º anos); Projeto Teláris – Matemática (6º ano), fizemos análise dos
mesmos. Mais precisamente, de como são apresentados os Números Naturais e os Números Racionais. Além desses
livros, indicados pelo PNLD, optamos por analisar também os livros Matemática, de Silveira e Marques, e Matemática
Hoje é Feita Assim, de Bigode, publicados nos anos 1995 e 2000, respectivamente, com o propósito de conhecer
como tais livros de mais de uma década apresentam os referidos conteúdos.

No trabalho completo, constam informações de buscas bibliográficas, leituras e discussões de textos que realizamos e
que nos permitiram salientar a problemática reincidente que envolve o ensino-aprendizagem dos números. Trata-se de
uma pesquisa exploratória e bibliográfica. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), uma pesquisa exploratória visa
“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito”, ao passo que uma pesquisa
bibliográfica é aquela que é “feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.” (FONSECA apud Gerhardt e
Silveira, 2009). Como recorte do referido trabalho, neste artigo, trouxemos o retrato do desempenho em matemática e,
adiante, apresentamos alguns dos aspectos observados nos livros analisados.

3.1 DADOS COLETADOS

Segundo os PCN, existe viabilidade de tratar os números sob diferentes representações nos terceiro e quarto ciclos.
Não obstante, os números racionais devem ser conhecidos sob as formas de frações, decimais, explorando-se seus
significados. Nesse documento, são reconhecidas as dificuldades de aprendizagem relativas a esses números
considerando a possibilidade de relação dessas dificuldades com as ideias aprendidas em relação aos números
naturais como, por exemplo, o fato de que cada racional pode ter várias escritas fracionárias, o que não ocorre com
cada natural. Além disso, o fato de se considerar a quantidade de algarismos como referência para se julgar qual é
maior entre os naturais, não ocorrendo da mesma forma com os racionais (0,28, por exemplo, é menor que 0,3).

Mais uma observação levantada nos PCN em relação a tais dificuldades, advindas desse conhecimento em relação
aos naturais, é o estabelecimento de sucessor e antecessor não fazer sentido entre os racionais, tendo em vista sua
característica de ser um conjunto denso, ou seja, “uma vez que entre dois números racionais quaisquer é sempre
possível encontrar outro racional; assim, o aluno deverá perceber que entre 0,8 e 0,9 estão números como 0,81, 0,815
ou 0,87.” (BRASIL, 1998, p 101).

Nesse contexto, como já foi apontado anteriormente, selecionamos alguns livros indicados pelo Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD), procurando analisar como o conjunto dos racionais é apresentado. Vejamos.

O livro do 7º ano da coleção Matemática nos Dias de Hoje abrange oito capítulos dos quais os dois primeiros estão
voltados para a temática Números. Ao tratarem os números sob aspecto de conjunto, os autores apresentam as
simbologias correspondentes, sendo que juntamente com a dos racionais afirmam que ela relaciona-se com o termo
‘quociente’ e, também afirmam que os racionais reúnem as frações ou decimais positivos e negativos e também o
zero. Adiante, os autores fazem uma representação geométrica dos números inteiros, ou seja, recorrem ao uso de
uma reta na qual marcam pontos correspondentes aos números inteiros ressaltando a distância entre tais pontos e a
possibilidade de comparação quanto ao sentido de crescimento e determinado número ser maior ou menor que outro.
Aproveitam a representação na reta para falarem da oposição/simetria entre os números relacionando à distância a
partir do zero, e também para explicarem sobre módulo. “O trabalho com noções geométricas contribui para a
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aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças,
identificar regularidades etc” (BRASIL, 1998, p. 51).

Contudo, os autores fazem representações distintas para os três conjuntos numéricos (naturais, racionais e inteiros),
por sua vez, sem terem sido chamados de conjunto e sim de tipos de números:

“Você já conhece vários tipos de números:

. naturais: 0, 1, 2, 3, ...

. racionais (que são as frações e os decimais com vírgula);

. inteiros (..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...)” (CENTURION; JAKUBOVIC, 2015, p. 18)

Em suma, nesse livro temos estrutura e organização dos capítulos que seguem um padrão didático próximo ao
tradicional (parte conteúdo seguido de parte exercícios e problemas). Nos dois capítulos analisados, percebemos a
tentativa de retomadas, pelos autores, com afirmações do tipo: “já vimos que”. Entretanto, ao considerarem os
racionais como conjunto numérico não retomam a forma de representação usada para os naturais e inteiros: como
conjuntos. Consequentemente, não explicam o porquê de não representarem com ‘pontinhos’ que indicam a infinitude
mencionada quando representaram os conjuntos anteriores. Nem mesmo ao representar geometricamente, informam
sobre a possibilidade de mais e mais números (densidade). Na verdade, sugerem ‘aproximar’ o valor para poder
indicar a posição na reta.

Quanto ao livro do 6º ano da mesma coleção, Centurion e Jakubovic (2015) apresentam a ideia de sucessor,
antecessor e números consecutivos para a obtenção de números naturais. Em relação aos os números racionais, os
autores tratam-nos como resultado de uma divisão, sendo os naturais também racionais. Desta forma, afirmam: “Muita
gente, quando começa a conhecer as frações, tem a impressão de que elas relacionam dois números. [...] Não é
errado pensar assim, mas na verdade, 2/3 é um número só, embora não seja um número natural. É um número
racional.” (CENTURION; JAKUBOVIC, 2015, p. 154).

Foi possível perceber, nos capítulos desse volume, que os autores dedicaram-se mais à forma decimal dos números
racionais. Certamente pela observação feita nos PCN quanto a essencialidade do estudo da representação decimal:
“Ao abordar os racionais pelo seu reconhecimento no contexto diário, deve-se observar que eles aparecem muito mais
na forma decimal do que na forma fracionária.” (BRASIL, 1998, p. 103)

A comparação entre dois números racionais na forma de fração não é mencionada pelos autores, eles dão dicas de
como fazer comparação entre tais números na forma decimal. Também não fazem uso da reta numerada. Assim
percebemos que não foi abordada a densidade entre dois números racionais. Contudo, os autores procuram reforçar
bem o fato de que tanto frações quanto decimais, são representações de números racionais.

No livro de Matemática do 6º ano, do Projeto Teláris, Dante (2014) apresenta a sequência dos números naturais com
a ideia de sucessor e antecessor, a reta numerada e a ordem entre eles, considerando a ideia de antecessor para
afirmar quando um número dado é maior que outro, e ainda, uma definição para números consecutivos. Em relação
aos números racionais, o autor inicia com a ideia de fração afirmando que seu surgimento foi devido à necessidade de
precisar medidas. Além disso, ele apresenta o que considerou ser as ideias associadas à fração: parte de algo,
comparação entre números naturais, e quociente de dois números naturais.

Ele aborda os números na forma de fração e os números na forma decimal sem dizer que essas são duas formas de
representação de números denominados racionais. Até mesmo as passagens históricas, ele aponta separadamente
como eventos isolados para fração, decimal, porcentagem. Ele não utiliza a representação de conjunto como fez com
os naturais e sempre faz relação de fração com naturais como se não estivéssemos com outro conjunto numérico em
estudo. E ainda, quando fala dos naturais, apresenta em um exemplo um número com vírgula, mas ao falar da
representação decimal de números, define-os como números com vírgula.

Da coleção Descobrindo e Aplicando a Matemática, de Mazzieiro e Machado (2015), foram verificados dois volumes: o
do 6º e do 7º anos. A composição do livro é basicamente de problemas e atividades. Não se vê seções com definições
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sistematizadas em blocos distintos de blocos de exercícios. Os conteúdos se fazem presentes dentro dos problemas
que compõem os capítulos. Há ideia de que o aluno já tem conhecimento do que introduz o capítulo e, portanto, tal
introdução vem com perguntas ao invés de afirmações, definições e exemplos, como uma tentativa dos autores de
adotar a perspectiva de resolução de problemas viabilizando “aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a
capacidade de gerenciar as informações que estão ao seu alcance.” (BRASIL, 1998, p.40). Em suma, os autores
focam em resoluções de problemas e exercícios de técnicas de cálculos, sendo que em relação aos racionais o
interesse está no uso desses números enquanto frações ou razão entre dois números ou grandezas, no uso de
estimativas e aproximações, leitura e escrita e como realizar operações usando frações.

É importante destacar que não foi localizada explanação relativa à densidade desses números no volume do 6º ano.
Mas no volume correspondente ao 7º ano dessa coleção, os autores trazem a ‘reta enumerada’ com os dois sentidos
indicados em algumas questões, e em uma delas trazem a ideia de densidade dos números racionais ilustrativamente,
sem, no entanto, terem mencionado esse conjunto ao longo do livro. Logo iniciam questões sobre operações com
inteiros e voltam a usar a reta enumerada para indicar como ocorrem a adição e a subtração por meio de avanços e
retrocessos na reta. Assim, apesar de terem utilizado uma ferramenta que seria apropriada, não avançaram com a
ideia de densidade iniciada na questão mencionada. Vale ressaltar que, em nenhum momento, os autores usaram a
palavra ‘racionais’ nesses dois volumes. Diante deste fato, decidimos verificar o volume 8. O termo, então é usado na
relação de objetivos do capítulo voltado a números. Contudo, ao longo de todo o capítulo, a palavra racionais não é
usada. Assim, temos na coleção Descobrindo e Aplicando a Matemática, livros do 6º, 7º e 8º anos uso de frações,
decimais, exploração de equivalências e operações, porém sem apresentar ao longo dos capítulos a denominação
‘racionais’. Essa privação não parece conveniente.

No livro Matemática: ideias e desafios, de Mori e Onaga (2012), tais autoras apresentam os números naturais como
conjunto fazendo uso, inclusive, de reticências, sem, no entanto, informar o que significaria tal simbologia. A definição
dada neste livro aos números racionais é a de que se trata de todo número na forma de fração, que por sua vez é o
quociente entre dois naturais sendo que segundo tem que ser diferente de zero. Também não há apresentação de
justificativa para o denominador ter que ser diferente de zero. Nota-se que o símbolo dos números racionais enquanto
conjunto não foi apresentado tal qual as autoras fizeram para os números naturais. Da mesma forma, não foi dito que
os racionais também são um conjunto, palavra usada para os naturais.

Observando os livros com mais de uma década, obtivemos que mais da metade do livro Matemática, de Silveira e
Marques (1995), trata da unidade temática Números. É curioso observar que esse é o único livro, dentre os analisado,
que traz a representação fracionária como números racionais absolutos. A mesma definição do que representa uma
fração é dada a número racional absoluto e entre um momento e outro foi dito que racional absoluto é classe de
equivalência. A abordagem que os autores fazem sobre as classes de equivalência traz uma tentativa, um pouco
diferente dos demais livros, de expor a questão de que “cada número racional pode ser representado por diferentes (e
infinitas) escritas fracionárias” (BRASIL, 1998, 101), que é um dos obstáculos nos estudos de números racionais,
segundo consta nos PCN. Diferentemente do capítulo sobre números racionais absolutos, como denominaram os
autores, não houve uma definição formal envolvendo a forma decimal para designá-lo como racional, apenas o título
indicando. Em nenhum momento houve uso de reta numérica para tais números e nada se fala sobre não podermos
identificar sucessores de racionais (sua densidade). A definição como conjunto é da seguinte forma: “O conjunto dos
números racionais absolutos é representado por Q+” (SILVEIRA; MARQUES, 1995, p.149), bem como “a união entre
os conjunto dos naturais e dos fracionários origina o conjunto dos números racionais absolutos.” (idem, p.150). Assim,
é feita a representação de união entre conjuntos, em diagramas, sendo N um subconjunto de Q+. Contudo, não há
explicação relativa ao símbolo Q+.

No livro Matemática, hoje é feita assim, Bigode (2000) apresenta os números naturais e a ideia de sucessor e
antecessor. Uma subseção é denominada “as frações e a reta numérica” (Bigode, 2000, p. 209) mas ele traz apenas o
desenho de parte de uma reta/régua com marcação de algumas frações entre 0 e 1, sem haver qualquer palavra
escrita a respeito. Além disso, há um capítulo intitulado “número decimais” que, por sua vez, é encerrado sem que tais
números sejam apresentados com a denominação de números racionais.

Bigode (2000) apresenta os conteúdos com um pouco de história, usando quadrinhos, curiosidades, mas é superficial
em muitos pontos. A exemplo do fato de deixar de lado informações importantes como a própria denominação
“números racionais” e do fato de trazer um tópico com a reta numérica sem qualquer frase a respeito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados em avaliações nacionais, como os do SAEB, por exemplo, e internacionais, como os do PISA, não têm
sido apreciáveis no que diz respeito ao desempenho de estudantes em relação aos conteúdos matemáticos. E quando
verificamos, de maneira minuciosa, tais avaliações, percebemos que as dificuldades com conteúdos básicos
envolvendo a temática números são evidentes, principalmente quando estamos diante dos números racionais. E isso
é fortemente confirmado por pesquisas realizadas no país revelando o quanto as dificuldades com os números
racionais estão presentes tanto no ensino fundamental como no ensino médio, interferindo inclusive na aprendizagem
de outros conteúdos.

Uma vez que os números naturais são amplamente trabalhados e esmiuçados ao longo das séries inicias, há
tendência das ideias relacionadas a outros conjuntos numéricos girarem em torno dos mesmos conceitos aplicados ao
caso dos naturais, gerando confusões entre noções próprias de cada conjunto. A densidade do conjunto dos números
racionais é uma característica que o torna bastante distinto do conjunto dos naturais, principalmente quanto à sua
representação, sem a possibilidade de apresentar elementos consecutivos como fazemos com os naturais. Foi
acreditando que a compreensão dessa diferença é viável e necessária, quando tais números são estudados no ensino
fundamental, que analisamos alguns dos livros didáticos do ensino fundamental (em sua maioria do 6º ano),
recomendados pelo PNLD, e notamos que não há cuidados em relação à abordagem dessa transição.

Encontramos falhas que não estão apenas na característica correspondente à noção de densidade. Há autores que
não chegam a usar a expressão ‘números racionais’ quando lidam com tais números em suas representações
fracionárias e decimais e, quando utilizam a expressão, é apenas no título do capítulo. Em dois dos livros analisados,
os autores apresentam números naturais usados com vírgula e em um desses livros, o autor chama a forma decimal
dos números racionais de ‘números com vírgula’ sem nada mencionar sobre o caso dos &39;naturais com vírgula&39;
que apontou em capítulo anterior. Em um dos livros mais antigos, o autor afirma que uma fração é a representação
feita com dois números naturais e uma barra entre eles. Nos textos mais atuais, há autores que relacionam frações e
decimais com naturais sem mencionar que as frações e os decimais são representações de outro conjunto numérico.
Assim, nos questionamos se é possível não confundir naturais e racionais em casos como esses.

É importante ressaltar também, que todos os autores dos livros do 6º ano que apresentaram o símbolo de conjunto
dos números naturais, não fizeram o mesmo para os números racionais.

Destacamos ainda que os livros, inclusive o do 7º ano analisado, não discutem a questão de não ser cabível a ideia de
sucessor para os racionais por haverem infinitos racionais entre dois outros racionais. A expressão infinito não é
usada por qualquer dos autores dos livros do PNLD analisados. Em um desses livros, o que temos a respeito são
observações direcionadas ao professor em que as autoras sugerem ao profissional que desenvolva atividades para os
alunos perceberem intuitivamente o infinito entre dois racionais. Parecem eximir-se de qualquer responsabilidade por
essa abordagem.

Consideramos que o uso da reta numérica seria uma forma viável para auxiliar na compreensão da densidade do
conjunto dos números racionais. Porém, quando os autores fazem uso desse elemento, limitam-se à posição de
alguns números, não explorando a possibilidade de uso dessa ferramenta para a concepção de infinito dentro dos
racionais, no sentido de sua densidade. Em um dos livros, os autores, na verdade, sugerem aproximar o valor de
determinados números racionais na forma de decimais antes de indicar sua localização na reta. Em outro, não é
abordada a comparação entre racionais na forma de fração. Os autores sugerem colocar as frações na forma decimal
para depois haver essa comparação. Por sua vez, no capítulo sobre números positivos e negativos do livro do 7º ano
analisado, os autores apresentam um pouco da ideia de densidade, mas não a exploram nesse sentido. Os racionais
nem chegam a ser apresentados, pelos autores, com esse nome.

Desta forma, acreditamos que há muito a ser feito em relação ao ensino deste conteúdo. Ainda que os aspectos
apontados pareçam ser meros detalhes, estes podem se tornar grandes obstáculos, dentre tantos outros que
permeiam o processo de ensino-aprendizagem de matemática. Em relação ao conjunto dos números racionais, por
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exemplo, na maior parte dos livros analisados, omitem-se o nome do conjunto e algumas das características desses
números. Esse mesmo fenômeno não se dá quando os livros abordam o conjunto dos números naturais. Acreditamos
que o cuidado que se deve ter na abordagem de conteúdos básicos, especialmente em livros didáticos, é
imprescindível. Assim, consideramos relevante dar a devida atenção aos aspectos apontados, tendo em vista que os
números são conteúdos matemáticos básicos, primordiais para a compreensão do mundo.
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