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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de apresentar uma contribuição para a abordagem do 
ensino dos números irracionais em turmas de 8º ano do Ensino Fundamental. A partir de uma 
constatação bastante atual de que os alunos vêm demonstrando, ano após ano, considerável 
desinteresse e desmotivação frente à escola e aos estudos, pretende-se observar em que medida a 
pesquisa, o desenvolvimento e a apresentação, por parte dos alunos, de um trabalho em grupo 
envolvendo situações relacionadas ao número de ouro, representam uma contribuição para um 
aprendizado significativo e instigante de modo a minimizar as dificuldades mais frequentes no 
aprendizado desse assunto. Em linhas gerais, a metodologia de pesquisa a ser utilizada será a de 
Investigação Matemática. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática; Números Irracionais; Aprendizagem significativa; Número 
de Ouro; Investigação Matemática. 
 
Abstract: The assignment had the purpose of presenting a contribution to the approach of how to 
teach the irrational numbers in groups of the eighth grades from the Junior School (Ensino 
Fundamental). It has been observed through years, the students lose of interest and lack of 
motivation towards the school and their studies. Involving students in researches, group development 
work and presentation related to gold number, it is intended to observe how meaningful and tempting 
the learning process is, with the purpose of decreasing the most frequent difficulties related to this 
topic. The method of research to be used will be, in a general way, Math Investigation. 
 
Keywords: Math Education; Irrational Numbers; Meaningful Learning; The gold number; Math 
Investigation. 
 
Introdução 
 

Após uma experiência de quinze anos como professor de Ensino Médio, em escolas públicas 
e particulares, no ano de 2012 apareceu-nos uma nova proposta de trabalho para lecionar aulas de 
Matemática a turmas do Ensino Fundamental II, instigando-nos, pela primeira vez, a trabalhar com 
tal segmento de ensino. 

Inicialmente, a ideia de se trabalhar com um público mais novo não nos foi tão agradável 
assim. Era evidente a inexperiência que nos caracterizava perante tal proposta e, além disso, 
pensávamos que o problema da indisciplina e da imaturidade dos alunos constituiria um ponto 
custoso demais para se contornar – ainda mais que no Ensino Médio. 
Embora aquela primeira impressão nos tenha parecido contrária, o fato é que naquele ano iniciamos 
uma nova etapa de experiência profissional: lecionar aulas de Matemática a jovens na faixa etária de 
13 anos – o que corresponde a alunos de 8º ano do Ensino Fundamental II – em uma tradicional 
escola particular da cidade de São Paulo. 
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Nesta escola, o público com o qual trabalhamos, é proveniente de famílias com um poder 
aquisitivo bastante alto, composto em sua maioria, por pais e mães bem instruídos e formados, que 
acompanham com forte presença o trabalho e a produção de seus filhos.  

A proposta de ensino que é praticada na escola, sobretudo no que diz respeito ao ensino de 
Matemática, caracteriza-se por ser diferenciada segundo o nível de escolaridade em que os alunos se 
encontram. Por exemplo, nos anos iniciais – Ensino Fundamental I, 6º e 7º anos –percebe-se, dentre 
outras coisas, uma prática na qual a investigação, a elaboração de conjecturas e a realização de 
pesquisas, são amplamente utilizadas. Passando-se aos anos finais – Ensino Fundamental II, 8º e 9º 
anos –, deparamo-nos com uma diminuição na utilização de tais práticas, de forma que a abordagem 
metodológica dada ao ensino,acaba reduzida à tradicional transmissão de conteúdos. 
Consequentemente, os alunos acabam não sendo vistos como protagonistas do processo de ensino-
aprendizagem (os quais, por sua vez, também não se veem assim), passando a assumir, com certa 
frequência, uma atitude mais passiva, demonstrando pouca altivez perante desafios e novas 
descobertas que, em raros momentos, são criticadas,  analisadas e construídas pelos próprios alunos. 
 
Objetivo 

 
Acreditamos ser importante buscar mudanças para o atual quadro, no qual, tanto a 

Matemática, quanto a própria escola, se encontram. Parece-nos que, tais mudanças, só poderão ser 
efetivadas mediante a apresentação de uma proposta realmente adequada, significativa e pertinente, 
não apenas aos olhos dos alunos, masque também leve em conta o momento da vida em que os 
mesmos estão inseridos. Uma proposta que não deixe de fora nada daquilo que diz respeito à 
realidade dos alunos aos quais se destina. 

Dessa forma, identificamos as seguintes questões como norteadoras de nossa dissertação no 
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática do IME-USP: 

 
• Que efeitos, uma mudança na abordagem – que inclua processos de investigação por 

parte dos alunos –, pode trazer para o ensino e para a motivação dos estudantes frente 
ao estudo da própria matemática? 

• Em que medida, uma abordagem didática baseada na investigação matemática pode 
contribuir para o aprendizado significativo dos números irracionais? 

• Que tipos de atividades podem ser propostas a alunos de 8º ano do Ensino 
Fundamental II, a fim de favorecer, desenvolver e aprofundar a aprendizagem dos 
números irracionais, minimizando as mais frequentes dificuldades referentes ao 
aprendizado desse conteúdo? 

 
Motivação 

 
Sendo assim, a origem do incômodo que nos provoca se apresenta sob o ponto de vista de 

dois aspectos. 
O primeiro está ligado aos alunos. É fato que nessa idade, dos 13 para os 14 anos, os alunos 

de um modo geral, estão passando por inúmeras transformações em suas vidas. São transformações 
corporais, de maturidade, de visão do mundo, etc. Sabemos também, que neste momento da vida, 
suas cabeças estão ocupadas com diversos pensamentos, muito mais fantasiosos e fantásticos do que 
aqueles sugeridos pela matemática ou pela escola em geral. Prováveis razões para certa dispersão e 
desinteresse perante todo o universo escolar. 

São raros os alunos que se posicionam frente à Matemática e à escola com uma expectativa 
positiva, esperando sempre algo novo, interessante e desafiador. Ao mesmo tempo, são perceptíveis 
em boa parte dos alunos, atitudes como: “fazer corpo mole”, levar a situação “arrastando” sem muito 
empenho, procurar ter menos esforço e trabalho em tudo, suportar resignadamente todo o ônus que 



 

sua realidade estudantil exige, etc. Acreditamos, porém, que tais atitudes são apenas de fachada, pois 
em muitos outros momentos, é possível perceber um apreço e um reconhecimento para com a escola 
por esta ser um lugar onde se encontram os amigos, onde se brinca, onde se joga e se aprende. 
Enfim, é um lugar onde ocorre um crescimento, mesmo que este seja à custa de muita luta e trabalho. 

O segundo aspecto está ligado à metodologia utilizada nas aulas de matemática. Sobretudo 
depois de termos começado a estudar com maior afinco a questão do ensino de matemática, 
sobreveio-nos a pergunta sobre a abordagem de determinados conteúdos curriculares. Fazendo uma 
leitura crítica de nossa prática pedagógica, pudemos perceber nossa sistemática usual de apenas 
expor os conteúdos aos alunos da forma mais tradicional possível (professor expondo e alunos 
prestando atenção copiando da lousa...). Após assistirmos a uma palestra de um renomado professor3 
de matemática, nos sentimos instigado a mudar a maneira com a qual habitualmente ensinávamos a 
matemática, não mais fazendo exposições de conteúdos, mas levando os alunos a investigarem certos 
problemas, buscando que desenvolvessem uma postura de protagonismo e não de meros 
expectadores. Não que sejam eles a criar o conceito, mas sim, que procurem propriedades, 
estabeleçam relações, percebam regularidades, que alarguem a capacidade de observação da própria 
realidade, que aprendam a pesquisar, a formular hipóteses, que sejam capazes de conjecturar e de 
definir determinados elementos relacionados ao seu estudo.  

Em suma, aquilo que se apresenta como justificativa para o presente trabalho é uma proposta 
para uma busca de reversão do quadro atual: de passividade, para um de atividade; de  tolerância, 
para um de expectativa; de um quadro onde se supõe que se “aprende” – embora de forma traumática 
– para um, cujo aprendizado é obtido de forma natural, estimulante e desafiadora. Em outras 
palavras, é a busca de um novo tipo de envolvimento e de interação dos estudantes para com o seu 
objeto de estudo. 
 
Referencial Teórico e Metodológico 
 

Aprender Matemática sem forte intervenção da sua faceta investigativa é 
como tentar aprender a andar de bicicleta vendo os outros andar e recebendo 
informação sobre como o conseguem. Isso não chega. Para verdadeiramente 
aprender é preciso montar a bicicleta e andar, fazendo erros e aprendendo 
com eles. (Braumann apud PONTE, 2003, p.6) 

 
É dessa forma que o matemático português Carlos Braumann vê a importância do 

envolvimento dos alunos na realização de investigações matemáticas. Em certo sentido, é possível 
afirmar que a aprendizagem em matemática está intrinsecamente relacionada com o fazer 
matemática, e tal ligação acontece por meio de experiências matemáticas desafiadoras, acessíveis aos 
alunos.Neste sentido é que entendemos como necessária uma mudança significativa na metodologia 
de ensino e na natureza das atividades propostas. Para Ponte, o ato de: 
 

[…] investigar pressupõe sobretudo uma atitude, uma vontade de perceber, 
uma capacidade para interrogar, uma disponibilidade para ver as coisas de 
outro modo e para por em causa aquilo que parecia certo. Investigar envolve 
sobretudo três atividades: estudar, conversar e escrever. (PONTE 2003, p.21) 

 
Neste sentido, também procuramos na Teoria das Situações de Brousseau,subsídios para 

“uma aprendizagem matemática mais autônoma, ou seja, uma aprendizagem que possibilite o 
desenvolvimento de habilidades investigativas, interpretativas, críticas e criativas.” (Brousseau apud 
Trevizan, 2015, p.5) 

Por fim, foram nos trabalhos desenvolvidos pela professora Olga Corbo e pelo professor 
Wagner M. Pommer, em suas teses de Doutorado, ambas do ano de 2012, que, pelo menos nesse 



 

estágio inicial de nossa pesquisa, encontramos uma rica experiência no tratamento dado no ensino 
dos Números Irracionais. Antonio José Lopes [Bigode], em palestra proferida na disciplina de 
Matemática nos Currículos da Educação Básica, 1º semestre de 2015, IME-USP. Conforme cita 
Corbo: 

 
Esse é o desafio: como proporcionar, ou, como oferecer aos alunos a 
oportunidade do impasse que provoca a percepção da insuficiência dos 
números racionais para resolver certos problemas, havendo, pois, necessidade 
de alargar esses conhecimentos, pelo acréscimo de um novo conceito – neste 
caso, um novo tipo de número – o irracional? (CORBO 2012, p.15) 
 

Pommer, também sugere a necessidade de um trabalho investigativo para o ensino dos 
Números Irracionais, pois reconhece a não trivialidade desse assunto tanto para professores quanto 
para alunos. 
 

Vale relembrar que os números irracionais, tema desta pesquisa, representam 
uma ideia matemática sofisticada, não trivial e pouco intuitiva, dificultando a 
abordagem deste assunto em sala de aula. Esta intrínseca característica teórica 
remete a uma necessária busca de recursos didáticos e epistemológicos para 
discutir a problemática de introduzir esse campo numérico de modo 
significativo, no ensino básico. (POMMER, 2012, p.24) 

 
Assim, concluímos com este trecho de D’Ambrosio (1986) que, a nosso ver, sintetiza de 

forma exemplar, o cerne da questão metodológica: 
 
[é preciso] mudar a ênfase do conteúdo e da quantidade de conhecimentos 
para uma ênfase na metodologia que desenvolva atitude, capacidade de 
matematizar situações reais, (…) que permita identificar o tipo de informação 
adequada… e encontrar os conteúdos e métodos adequados. (D’Ambrosio 
apud ABRANTES, 1995, p.63) 
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