
 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

GERSON GERALDO CHAVES 

UMA ABORDAGEM PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 

DE NÚMERO REAL POR ESTUDANTES DA PRIMEIRA SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2018  



 
 

 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

GERSON GERALDO CHAVES 

UMA ABORDAGEM PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 

DE NÚMERO REAL POR ESTUDANTES DA PRIMEIRA SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO 

 

Tese elaborada sob a orientação da 
Professora Doutora Rosana Nogueira 
de Lima e coorientação da Professora 
Doutora Vera Helena Giusti de Souza, 
e apresentada à Banca Examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação Matemática da Universidade 
Anhanguera de São Paulo – UNIAN, na 
Linha de Pesquisa “Ensino e 
Aprendizagem de Matemática e suas 
Inovações”, como exigência parcial para 
a obtenção do título de Doutor em 
Educação Matemática. 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2018 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

GERSON GERALDO CHAVES 

 

 

UMA ABORDAGEM PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 

DE NÚMERO REAL POR ESTUDANTES DA PRIMEIRA SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO 

 

Aprovada em ____   de _____________   de 2018. 

 

Banca examinadora: 

 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Rosana Nogueira de Lima 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Vera Helena Giusti de Souza 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Iole de Freitas Druck 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Janete Bolite Frant 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Maria Elisa Esteves Lopes Galvão 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 

reprodução total ou parcial desta tese por processos de fotocopiadoras 

ou eletrônicos. 

 

______________________________ 

Gerson Geraldo Chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a: 

 

Todos que colaboraram para que esta tese fosse possível. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela vida e saúde. 

Aos meus pais, esteios sem os quais não teria realizado mais essa etapa de 

formação. 

Aos meus irmãos e familiares, pela torcida incondicional. 

Aos amigos, por compreenderem minha ausência nesses anos de estudo. 

Aos amigos do doutorado, pelo carinho, incentivo e apoio. 

Ao diretor e coordenadores, que permitiram a realização deste trabalho na escola. 

À professora Natália de Lima Silva, que gentilmente cedeu suas aulas para que a 

pesquisa fosse realizada.  

Aos alunos que participaram desta pesquisa, sem os quais ela não seria possível.  

À CAPES, pelo apoio financeiro - sem o qual não teria concluído o doutorado.  

Aos professores do curso de Pós-graduação em Educação Matemática, pelos 

conhecimentos que me ajudaram a construir.  

Aos funcionários do programa, sempre tão atenciosos e disponíveis em 

resolverem nossos problemas. 

Aos participantes da banca de qualificação, pelas valiosas contribuições.  

Á professora Rosana Nogueira de Lima, que orientou este trabalho com tanta 

dedicação e zelo. 

Em especial, à professora Vera Helena Giusti de Souza, com quem partilhei cada 

etapa desta pesquisa, que acreditou na minha ideia e não me abandonou nem 

mesmo quando não era mais oficialmente minha orientadora ... eu nunca vou 

esquecer ... 

O caminho percorrido até este ponto foi às vezes solitário, mas não foi trilhado 

sozinho. Cada um teve sua inigualável contribuição para que eu chegasse ao final 

da estrada. Meu muito obrigado ... a todos ...   



 
 

 
 

RESUMO 

 

Tem-se, como objetivo deste trabalho, investigar se uma intervenção com 

discussões sobre o tema Números Reais, a partir de um texto elaborado com base 

na história dos números, é uma abordagem que permite superar fatores de conflito 

cognitivo e enriquecer imagens de conceito de número real. Trata-se de uma 

pesquisa com análise qualitativa dos dados, desenvolvida em duas fases: um 

Estudo Preliminar, realizado com 23 estudantes de 3ª série do Ensino Médio e um 

Estudo Principal, desenvolvido com 31 alunos de 1ª série do Ensino Médio. No 

Estudo Preliminar aplicou-se um diagnóstico para verificar ideias de alunos 

finalistas do Ensino Básico sobre números reais, com o objetivo de inspirar a 

elaboração dos instrumentos do Estudo Principal. Este foi do tipo experimental 

antes-depois com um único grupo, com Questionário Diagnóstico →  intervenção → 

Questionário Diagnóstico, para verificar o enriquecimento da imagem de conceito 

de número real de cada participante e a superação, ou não, de fatores de conflito 

cognitivo. A intervenção teve, como foco, discussões em sala de aula sobre os 

números reais, por meio de um texto que envolvia a História da Matemática e 

Quadrinhos elaborados pelo autor tendo, como referência, indicações sobre os 

números reais presentes em documentos oficiais de ensino, o referencial teórico 

elegido, os resultados do Estudo Preliminar e indicações de abordagem observadas 

na revisão de literatura realizada sobre o tema. Nas discussões, procurou-se 

provocar conflitos cognitivos, com a intenção de enriquecer a imagem de conceito 

de número real de cada participante. Em relação à fundamentação teórica, utilizou-

se as ideias de imagem de conceito, definição de conceito, fatores de conflito 

potencial e fatores de conflito cognitivo devidas a Tall e Vinner (1981). As respostas 

dos participantes ao questionário diagnóstico, após a intervenção, evidenciam que 

grande parte deles enriqueceu a imagem de conceito de número real, sobretudo no 

que se refere às definições de número racional, número irracional e número real e 

ao repertório de números reais evocados como exemplos. Os diálogos realizados 

por meio do material elaborado revelaram-se ricos e esclarecedores e evidenciaram 

a potencialidade do texto para o ensino e a aprendizagem dos números reais em 

qualquer classe de iniciantes no Ensino Médio.  

Palavras-chave: Números reais, História da Matemática, quadrinhos, conflitos 
cognitivos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper has the purpose to investigate if an intervention with discussions about 

the subject matter Real Numbers, from a text based on the history of numbers is an 

approach that allows to overcome cognitive conflict factors and improve the real 

number concept image. It is a qualitative research developed in two phases: one is 

a Preliminary Study, realized with 23 high school students in 12th grade and a Main 

Study, realized with 31 high school students in 10th grade. In the Preliminary Study 

a diagnosis was applied to verify finalist students in Basic Education ideas about 

real numbers with the objective of inspiring the Main Study instruments elaboration. 

It was a pre-after experimental type with a single group, Diagnostic Questionnaire 

→  intervention →  Diagnostic Questionnaire, to scan the enrichment of each 

participant’s concept image of real number and the overcoming, or not, the cognitive 

conflict factors. The intervention had the focus on discussions in the classroom 

about the real numbers through a text that involved the History of Mathematics and 

Comics, this material was elaborated with reference to the indications about real 

numbers present in official teaching documents, the theoretical reference chosen, 

the results obtained from the Preliminary Study and approach indications observed 

in the literature review about this subject. In the discussions, it was aimed at provoke 

cognitive conflicts with the intention of enriching the concept image of real number 

to each participant. In regard to the theoretical basis, was applied the idea of concept 

image, concept definition, potential conflict factors and cognitive conflict factors by 

Tall and Vinner (1981). The Diagnostic Questionnaire participants' answers after the 

intervention spotlighted that most of them demonstrate a real number concept image 

enriched, especially with regard of rational number, irrational number and real 

number definitions and the real numbers repertoire evoked as examples. The 

dialogues accomplished through the material elaborated reveal to be a rich and 

enlightening text and substantiate its teaching and learning potential about real 

numbers in any high school beginners class.  

Key-words: real numbers, History of Mathematics, comics, cognitive conflicts. 
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INTRODUÇÃO 

Preocupados com o ensino e a aprendizagem dos números reais, temos, 

com este estudo, o objetivo investigar se uma intervenção com discussões sobre o 

tema Números Reais, a partir de um texto elaborado com base na história dos 

números, é uma abordagem que permite superar fatores de conflito cognitivo e 

enriquecer imagens de conceito de número real pelos alunos.  

Este trabalho é, antes de tudo, fruto de nossas observações em sala de aula 

sobre erros cometidos por alunos ao trabalharem com números reais no Ensino 

Médio, bem como a forma com que o assunto, em geral, é abordado na Matemática, 

área em que atuamos desde a formatura em Licenciatura em Matemática, em 1993. 

Apesar de já ter trabalhado também com o Ensino Fundamental e lecionar no 

Ensino Superior, nossa experiência maior é com o Ensino Médio e é aí que nos 

colocamos, identificamos e reconhecemos. 

Um equívoco sobre números reais pode ser observado, por exemplo, 

quando pedimos a um estudante para definir esse conjunto e ele aponta que: “reais 

são os números inteiros e positivos”. Essa definição nos incomoda pois o aprendiz, 

provavelmente, considera como número apenas os naturais não nulos e relega os 

demais à não existência. Outra interpretação é que a palavra “reais” para esses 

aprendizes talvez tenha significado de “verdadeiros” números, uma concepção 

ligada à contagem.  

Em nosso trabalho docente sobre o tema, outro equívoco foi verificado ao 

solicitarmos ao estudante que indique o número real mais próximo de 5,5 e ele 

aponta 5,6. Nossa hipótese é a de que essa ideia de somar 1 em algum lugar, para 

indicar um número real mais próximo de outro, pode ter sido adquirida no trato com 

os números inteiros, nos quais para se encontrar o elemento mais próximo e maior, 

soma-se uma unidade. Além disso, pode significar a falta de domínio do valor 

posicional na representação decimal dos números que persiste até o Ensino Médio. 

Dessa forma, o estudante, baseado em experiências anteriores, estende uma 
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propriedade válida para um conjunto numérico a outro no qual não é válida, uma 

ideia que consideramos ser resistente para a aprendizagem do conjunto dos 

números reais e de conceitos nele implícitos.  

Outro tipo de equívoco que podemos observar quando tratamos do assunto 

em sala de aula é identificado quando o estudante é questionado sobre o maior 

número real e mais próximo de 1  e obtemos, como resposta, 1,1 . Em outro 

momento, esse mesmo estudante é convocado a explicitar um número real entre 

esses dois e apresenta 1,01. Duas ideias conflitantes que fazem parte do repertório 

de ideias que adquiriu ao longo da vida, seja acadêmica ou cotidiana. Nossa 

conjectura é a de que esse tipo de confusão é causado, também, pela não 

compreensão e/ou não conhecimento de como funciona a expansão decimal dos 

números reais.  

A importância dos números reais no ensino, erros evidenciados no trato do 

tema por estudantes, a dificuldade dos alunos em compreendê-los e a forma como 

o assunto é tratado no Ensino Médio, motivou-nos a iniciar uma pesquisa sobre 

esse conteúdo, a partir de algumas perguntas: será que estudantes terminam o 

Ensino Fundamental (re)conhecendo números racionais e irracionais? Será que 

entendem a representação decimal? A origem dessas incompreensões e erros 

estaria relacionada à não compreensão e/ou não conhecimento da própria definição 

de número real? Momentos de discussão, por meio de atividades contextualizadas, 

que abordem noções consideradas importantes para a compreensão dos números 

reais, podem contribuir para a aprendizagem desse tema? 

O intuito de oferecer contribuições para essa área perpassa nossos 

questionamentos e se fundamenta em indicações oficiais propostas para o Ensino 

Médio no Brasil, implementado nas últimas décadas e que trazem um novo 

panorama para o ensino. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM, 1999), colocam, como proposta para esse nível de ensino, uma formação 

voltada para o “desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, 

ao invés do simples exercício da memorização” (BRASIL, 1999, p.16). 

Entendemos, por isso, que novas abordagens de ensino devem ser 

implementadas, de modo a contribuir para uma aprendizagem não passiva, na qual 
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o estudante possa questionar e levantar conjecturas sobre o que é a ele proposto. 

Um ambiente que possa ser propício para refletir sobre conceitos pré-concebidos 

ou contraditórios que, talvez, não sejam adequados ao conceito matemático em 

questão. 

Com isso em mente, procuramos elaborar um material sobre números reais 

que, com a condução de um professor, pudesse suscitar o debate de questões 

consideradas importantes para a compreensão do assunto.  

Se fôssemos colocar neste texto todos os temas que mereceriam nossa 

atenção para o ensino e a aprendizagem de Matemática, poderíamos expor uma 

enorme lista; mas é o assunto números reais que nos desperta especial interesse, 

por sua importância em todos os níveis de ensino, na necessidade dessa noção 

para abordar vários assuntos tanto da Matemática elementar, como funções, como 

da Matemática avançada, como limite, continuidade, derivada e integral, entre 

outros. 

Mesmo que tenha importância o assunto e ser vasta a literatura sobre ele, 

percebemos que não é significativo o número de pesquisas em Educação 

Matemática que trata de problemas que envolvem a questão dos números reais 

para o Ensino Médio, mesma carência observada por Silva (2011), que notou certa 

recorrência desse tema em pesquisas realizadas com professores e futuros 

professores de Matemática. Porém, havendo escassez de estudos direcionados ao 

Ensino Médio. Isso aponta, portanto, para um campo carente de estudos e rico para 

investigações. 

As três únicas pesquisas que encontramos foram as realizadas por 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), Robinet (1986) e por Silva (2011), que apontam 

a superficialidade e a fragilidade com que o assunto é percebido por estudantes do 

Ensino Médio.  

Mas não é só no Ensino Médio. Alunos de outros níveis de ensino, bem como 

futuros professores e professores da Educação Básica apresentaram dificuldades 

e deficiências sérias em relação aos números reais, como mostram as pesquisas 

de Corbo (2012), Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), Igliori e Silva (2001), Robinet 

(1986) e Soares, Ferreira e Moreira (1999), dentre outras. Alguns desses 

pesquisadores apontam dificuldades no estudo de outros conteúdos matemáticos 
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pela falta de conhecimento dos números reais como, por exemplo, a caracterização 

dos números racionais e irracionais e a propriedade da densidade, tanto dos 

números racionais como dos irracionais. 

Escolhemos o Ensino Médio para realizar nossa pesquisa para minimizar 

problemas futuros, pois entendemos que é nessa etapa de ensino que se deve 

aprofundar o tema, que, provavelmente, foi abordado nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Com isso, temos a ambição de que nosso trabalho possa oferecer 

um possível caminho de ensino e de aprendizagem de números reais e conceitos 

subjacentes importantes. 

Destacamos, ainda, a relevância da descoberta de novas abordagens para 

aprendizes que queiram continuar seus estudos e, dentre esses, aqueles que 

desejam ser futuros professores de Matemática e queiram seguir uma carreira 

direcionada para as ciências exatas, visto que os pesquisadores citados por nós 

creditam dificuldades no estudo de conteúdos matemáticos no Ensino Superior à 

deficiência, por parte de estudantes, no conhecimento dos números reais e de suas 

propriedades.  

Esta nossa preocupação está de acordo com um dos objetivos que a Lei 

9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), propõe para o 

Ensino Médio, em seu Art. 35º, “a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos” (BRASIL, 1996). 

Para reforçar a importância que dedicamos à aprendizagem dos números 

reais no Ensino Médio, procuramos as orientações constantes nos documentos 

oficiais para esse nível de ensino. Quando se consultam os PCNEM (BRASIL, 

1999) ou as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(BRASIL, 2010), não se observam orientações específicas sobre os conteúdos 

matemáticos. Os PCN+ do Ensino Médio (BRASIL, 2002) colocam, em linhas 

gerais, que o ensino do bloco números e operações deve ser aprofundado em 

conexão com outros assuntos, como podemos observar em uma de suas 

indicações: 

[...] é possível alargar e aprofundar o conhecimento dos alunos sobre 
números e operações, mas não isoladamente dos outros conceitos, isto 

é, pode-se tratar os números decimais e fracionários, mas mantendo de 



22 
 

perto a relação estreita com problemas que envolvem medições, cálculos 
aproximados, porcentagens, assim como os números irracionais devem 
se ligar ao trabalho com geometria e medidas. É ainda importante para o 
aluno, nessa etapa de sua formação, o desenvolvimento da capacidade 
de estimativa da ordem de grandeza de resultados de cálculo ou medições 
e da capacidade de tratar com valores numéricos exatos ou aproximados 
de acordo com a situação e o instrumental disponível. (BRASIL, 2002, 
p.122). 

Assim, esses documentos apontam para a importância da aprendizagem dos 

números reais, mas não dão uma sugestão do que seria um tratamento para eles 

no Ensino Médio. Temos convicção dessa importância e de que a compreensão do 

conceito e de propriedades dos números reais é fundamental, tanto para a 

matemática elementar como para a avançada, pois número é um conceito 

estruturante de toda a Matemática (CARAÇA, 1951; DANTZIG, 1970; EVES, 1995).  

No Brasil, vem sendo discutida uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), aprovada em 2017 para o Ensino Fundamental para ser implementada em 

todo o território nacional. Esse documento propõe, para os números reais no Ensino 

Médio, que:  

Com referência à unidade de conhecimento Números e Operações, a 
expectativa é que os estudantes, ao final dessa etapa, tenham 
compreendido a necessidade de ampliar os conjuntos numéricos dos 
naturais aos reais, sistematizado procedimentos de cálculo e propriedades 
para resolver problemas do cotidiano de outras áreas do conhecimento e 
da própria Matemática. [   ] O crescimento exponencial pode ser estudado 
no contexto de problemas que envolvem a função exponencial: situações 
financeiras em Números e Operações e Progressões Geométricas da 
Álgebra e Funções. A articulação entre essas duas unidades também 
pode ser identificada quando o estudante ordena números reais, 
localizando-os na reta numérica, e compreende as noções de intervalos 
numéricos, densidade e completude do conjunto dos números reais, no 
contexto de equações e inequações. (BRASIL, 2016, p.573). 

Como nos documentos anteriores, conforme visto, não encontramos 

nenhuma orientação específica para tratar os números reais. Vale destacar que 

essas orientações foram obtidas na 2ª versão revista de abril de 2016. Na versão 

do BNCC que foi aprovada têm-se orientações nesse sentido somente para o 

Ensino Fundamental. 

No Brasil, os conjuntos numéricos são estudados desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental e, ao final dessa etapa, amplia-se o conjunto dos números 

racionais para o conjunto dos números reais. No início do Ensino Médio, retoma-se 

o estudo dos conjuntos numéricos para se dar ênfase ao conjunto dos números 
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reais, porém, parte dos livros didáticos não considera alguns pontos importantes 

para a compreensão dos números reais. Sobre o assunto, Moutinho (2015) relata 

que: 

[...] verificamos que os livros didáticos no Brasil ignoram o assunto ou o 
abordam com grandes deficiências. Contudo, por outro lado, o tema está 
presente, implícita ou explicitamente, em boa parte do programa de ensino 
da Matemática para a escola básica. A questão não é simples, pois 
diversos desses estudos e pesquisas evidenciam a existência de vários 
obstáculos cognitivos relacionados ao aprendizado dos números reais, 
que inclusive persistem entre discentes de licenciatura em Matemática, e 
até de cursos de especialização (MOUTINHO, 2015, p.1-2). 

 

Além disso, na maioria dos livros didáticos se apresenta uma "circularidade"1 

ao definir os números reais (BALDINO,1994; COBIANCHI, 2001; SILVA, 2011) e é 

esse o principal material de amparo ao professor, em especial pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do governo brasileiro para escolas públicas. 

Achamos que essa maneira de colocar o assunto não é suficiente, pois podemos ir 

além desse enfoque e talvez nosso trabalho possa oferecer uma via para além 

dessa circularidade. 

Inferimos que as razões apresentadas ratificam nossa escolha pelo tema e 

justificam a realização desta pesquisa e o que nos motivou a investigar o assunto. 

A importância que dedicamos à compreensão da definição de número real, 

por meio da representação decimal, é por entendermos que podemos contribuir 

para evitar “erros” como a ideia de adicionar +1 para encontrarmos um número real 

que esteja mais próximo de outro ou de supor a discretização dos números reais 

nos vários contextos que exigem essa noção, como, por exemplo nos intervalos 

reais ou nas funções ou em estudos estatísticos. 

Vemos, também, que a representação decimal dos números reais pode 

alavancar o reconhecimento da relação desses com os pontos da reta, e vice-versa, 

de um conjunto como discreto, denso ou completo, e contribuir para o entendimento 

das relações de inclusão que se estabelecem entre os conjuntos.  

                                                             
1 "A definição circular é dada por um enunciado no qual se define um conceito usando o próprio 

conceito na tentativa de definir. Em outras palavras, ele assume um entendimento prévio de termo 
que está sendo definido. Neste tipo de definição, o termo a ser definido é incluído como parte da 
definição e, por isso, a definição circular é caracterizada como um caso especial de falta de clareza 
no qual não fornece informação nova ou útil" (CARNEIRO, 2010). 
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Essas colocações refletem nossa ideia inicial, que era fazer essas 

discussões, em especial sobre a densidade, e verificar se elas contribuiriam para a 

aprendizagem dos intervalos de números reais. No entanto, em nossas buscas para 

compreender o assunto e com os resultados que obtivemos de um Questionário 

aplicado a finalistas do Ensino Básico, percebemos que o problema era mais grave, 

pois muitos dos que a ele responderam mostraram não compreender nem mesmo 

o conceito de número real. 

Assim, percebemos que, na elaboração do material, deveríamos partir dos 

números racionais e irracionais para chegarmos aos números reais, entremeando 

propriedades importantes desses números, como a questão da densidade e, depois 

disso, abordar os intervalos de números reais. Com essas ideias em mente, 

elaboramos um texto de História da Matemática e Quadrinhos que envolvessem 

esses assuntos para serem discutidos com alunos da primeira série do Ensino 

Médio (ver Apêndice A). 

Essas nossas observações foram o referencial principal para a construção 

do material que foi discutido em sala de aula com os participantes da pesquisa, com 

o intuito de provocar embate entre ideias contraditórias e/ou errôneas pré-

concebidas, que pudessem estar presentes na mente dos alunos sobre o tema 

número real, e noções subjacentes importantes; e, por fim, viesse a ampliar seu 

repertório de ideias sobre números reais e/ou modificar ideias equivocadas que 

tinham sobre o assunto. 

Com o desenrolar da intervenção, não chegamos a discutir os intervalos 

reais, o que deixamos para futuros estudos. Também temos um rico material sobre 

a questão da densidade, mas não o abordamos no corpo desta tese e o utilizaremos 

para publicações futuras, pois as discussões que ocorreram com os alunos 

iniciantes no Ensino Médio sobre os números racionais, irracionais e reais geraram 

um vasto assunto a ser discutido. 

Assim, focalizamos nossas análises nos resultados obtidos para os números 

racionais, irracionais e reais, em especial, nas definições desses conjuntos 

numéricos e no reconhecimento dos tipos de números que deles fazem parte.  

Com isso, colocamos, como objetivo para esta pesquisa, “investigar se uma 

intervenção com discussões sobre o tema Números Reais, a partir de um texto 
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elaborado com base na história dos números, é uma abordagem que permite 

superar fatores de conflito cognitivo e enriquecer imagens de conceito de número 

real”. 

Para atingir tal objetivo, foi construído um ambiente de pesquisa no qual 

atuamos como professor-pesquisador de forma que o estudante não fosse apenas 

um expectador, mas, sim, tivesse um papel ativo durante os debates que ocorreram 

sobre os números reais. Para esses debates, elaboramos e oferecemos um 

material que pudesse trazer à tona, nas discussões, definições e propriedades 

consideradas importantes para a construção do conceito de número real, com 

vistas a enriquecer a imagem de conceito de cada aprendiz sobre os temas 

propostos.  

No nosso entender, esse enriquecimento da imagem de conceito pode ser 

observado nas respostas escritas que os alunos participantes desta pesquisa 

apresentaram às perguntas que fizemos e nas gravações em áudio das discussões 

que ocorreram, com vistas a atingir os objetivos de nossa pesquisa e buscar, mais 

especificamente, respostas aos seguintes questionamentos: 

Quais elementos da imagem de conceito de número real foram evocados 

antes e depois de uma intervenção sobre o tema Números Reais, por um grupo de 

alunos da 1ª série do Ensino Médio? 

Quais fatores de conflito potencial, relacionados aos números reais, foram 

evidenciados nas respostas desses estudantes antes e depois da intervenção? 

Para responder a essas perguntas, dividimos nosso trabalho em duas fases: 

um Estudo Preliminar, do tipo diagnóstico, com alunos de uma terceira série do 

Ensino Médio e um Estudo Principal, do tipo estudo experimental antes-depois, com 

um único grupo, com diagnóstico → intervenção →  diagnóstico, com alunos de 

primeira série do Ensino Médio. 

No Estudo Preliminar, procuramos observar, por meio de um Questionário, 

as ideias que alunos de uma 3ª série do Ensino Médio tinham sobre os números 

reais, ao finalizarem o Ensino Básico.  

O Estudo Principal, desenvolvido com alunos de primeira série do Ensino 

Médio, foi dividido em três etapas. Na primeira etapa, aplicamos um Questionário 
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para fazer um apanhado de ideias sobre números reais que esses alunos traziam 

do Ensino Fundamental. A segunda etapa se constituiu da intervenção, que teve 

como base o material elaborado para realizar discussões com esses estudantes 

sobre o tema números reais, e a última etapa, que consistiu na reaplicação do 

Questionário aos mesmos aprendizes que o responderam antes da intervenção 

para compararmos os resultados e verificarmos se houve, ou não, enriquecimento 

da imagem de conceito de número real de cada participante da pesquisa.  

Assim, esta tese discute, em especial, as dificuldades expressas pelos 

estudantes nos protocolos apresentados e, para essa discussão, se encontra 

estruturada em alguns capítulos: 

No Capítulo 1, apresentamos nossa fundamentação teórica, que forneceu as 

lentes para nossas observações e deu sustentação para responder nossos 

questionamentos. Neste Capítulo, trazemos as ideias de imagem de conceito, de 

definição de conceito, de fatores de conflito potencial e de fator de conflito cognitivo 

de Tall e Vinner (1981). 

As considerações matemáticas que serviram de referencial para a análise 

dos dados são mostradas no Capítulo 2.  

No Capítulo 3, por sua vez, apresentamos nossa revisão de literatura sobre 

o tema da pesquisa, de modo a fortalecer nossas análises. Procuramos, nos 

estudos apresentados, enfocar, em especial, dificuldades enfrentadas pelos 

participantes da pesquisa ora em discussão e equívocos por eles cometidos, bem 

como indicações de possíveis caminhos de superação dessas dificuldades, 

apontadas por pesquisadores. Trazemos, primeiramente, pesquisas que abordam 

os números racionais e irracionais, pois entendemos que sem a compreensão 

desses dois conjuntos numéricos não é possível a compreensão dos números 

reais. Por fim, apresentamos, nos mesmos moldes, pesquisas que tratam dos 

números reais. 

Os procedimentos que adotamos para o desenvolvimento da pesquisa são 

apresentados no Capítulo 4. Nele, expomos o desenho da pesquisa, a metodologia 

utilizada para a realização das duas fases da pesquisa e nossos objetivos com cada 

uma delas. Exibimos, também, o perfil dos participantes e o motivo de nossas 

escolhas, mostramos os instrumentos de coleta de dados e os objetivos desses. 
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Esclarecemos, ainda, sobre nossas escolhas metodológicas e descrevemos o 

caminho percorrido para a realização da pesquisa.  

No último Capítulo, de número 5, trazemos nossas interpretações para os 

dados obtidos com os instrumentos de pesquisa.  

Por fim, após o Capítulo 5, trazemos as respostas às indagações que 

levaram à realização deste estudo, fazemos nossas críticas ao material que 

elaboramos e que foi utilizado na intervenção, mostramos as conclusões a que 

chegamos com esta pesquisa e indicamos futuros temas de pesquisa. 

Assim, para que o leitor compreenda alguns termos que fazem parte do 

referencial teórico eleito e os motivos de sua escolha, no Capítulo 1 apresentamos 

nossas considerações teóricas. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

[…] adquirir um conceito significa formar uma imagem de conceito 

para ele; entender significa ter uma imagem de conceito. 

TALL e VINNER (1981) 

 

Neste capítulo, procuramos apresentar as ideias teóricas que utilizamos, 

pois em um estudo científico, a escolha de um quadro teórico adequado aos 

objetivos a que se propõe é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, uma 

vez que fornece as lentes que serão utilizadas para trazer à tona respostas às 

indagações que levaram ao estudo em questão.  

Como investigamos ideias sobre os números reais, exteriorizadas por alunos 

de uma primeira série do Ensino Médio, para ter uma noção de incompreensões e 

equívocos desenvolvidos no meio acadêmico e também em experiências do 

cotidiano, procuramos uma teoria que tem preocupação com o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano, em Matemática, ao longo da vida.  

Com esses pressupostos em mente, elegemos os construtos de imagem de 

conceito e definição de conceito propostos por Tall e Vinner (1981) e, dos mesmos 

pesquisadores, as ideias de fatores de conflito potencial e conflito cognitivo. 

Entendemos que esses pressupostos teóricos nos fornecem elementos para 

compreender as transformações ocorridas no entendimento de conceitos 

matemáticos. 

Assim, neste capítulo, apresentamos esses fundamentos e ideias, com os 

quais construímos nossos instrumentos de pesquisa e focamos a análise dos dados 

coletados com os protocolos e durante as discussões ocorridas na intervenção. 

1.1 Imagem de conceito e definição de conceito 
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Segundo Tall e Vinner (1981), a Imagem de Conceito é a estrutura cognitiva 

individual total associada a determinado conceito, e esta pode ter aspectos 

incluídos, excluídos ou modificados conforme o indivíduo amadurece. Não é uma 

estrutura estática, pode ser enriquecida à medida que a pessoa encontra novos 

estímulos, no decorrer da vida.  

De acordo com essa definição, podemos dizer que a imagem de conceito 

não está relacionada exclusivamente ao conceito em si, mas ao conjunto de ideias 

sobre algum conceito envolvido em certa situação cognitiva. Como é individual, a 

imagem de conceito varia de pessoa para pessoa. Isso se deve ao fato de que, 

durante a vida, cotidiana ou escolar, têm-se experiências diferentes, e se constrói, 

assim, o próprio repertório de imagens.  

Neste texto, quando mencionamos o termo imagem de conceito, nos 

referimos à imagem de conceito relacionada aos números reais, ou seja, aos 

atributos associados a números reais que foram acumulados no decorrer da vida 

de um indivíduo e que estão presentes na mente dele. 

A imagem de conceito pode ser composta por atributos de diferentes 

naturezas, pode ser formada por representações verbais e não verbais de todos os 

tipos, que são associadas a um determinado conceito.  

A imagem de conceito de número real de um indivíduo pode incluir 

elementos considerados corretos ou incorretos pela comunidade matemática, 

pertinentes ou não, tais como: uma definição do tipo “é qualquer número racional 

ou irracional” ou “todos os números menos os irracionais”. Na mente do mesmo 

indivíduo também pode ter formas de representação como “uma reta numérica”, 

“exemplos de racionais e/ou irracionais” ou uma “representação decimal”. Ainda 

pode-se perceber a utilização dos reais em outros contextos por “expressar o 

domínio de uma função real” ou “o resultado de uma equação”, dentre outros. 

Assim, todos esses atributos, alguns deles ou mesmo nenhum, podem estar 

presentes na imagem de conceito de um indivíduo e se associarem ao conceito 

matemático em questão. 
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De acordo com Tall e Vinner (1981), a Definição de Conceito, quando se é 

capaz de expressar uma, está relacionada ao conjunto de palavras utilizadas pelo 

indivíduo para definir determinado conceito, que também é individual, e como a 

imagem de conceito pode mudar ao longo do tempo.  

A definição de conceito pode corresponder a uma simples memorização, 

pode expressar a compreensão matemática do conceito em questão ou pode ser 

uma reconstrução pessoal da definição formal. A definição formal é aquela que é 

aceita pela comunidade matemática em geral. Como exemplo, ao ser solicitado 

para definir número real, o aluno pode expressar que é “um número inteiro e 

positivo”; outro pode dizer que é “todo número”; um terceiro pode indicar que é “a 

união dos racionais com os irracionais” ou mostrar simbolicamente “ℝ = ℚ ∪ 𝕀2”. 

Outros estudantes podem explicitar que é “qualquer número que pode ser 

representado na forma decimal”; “que em módulo pode expressar qualquer medida” 

ou que é “qualquer número menos os irracionais”. Manifestações essas que podem, 

ou não, estar de acordo com a definição formal adequada para o nível de ensino. 

Várias dessas expressões podem fazer parte da imagem de conceito, alguma delas 

ou mesmo nenhuma também. 

Assim, o ensino de Matemática não deve visar apenas a compreensão, pelo 

estudante, de definições formais, mas o enriquecimento da imagem de conceito 

como um todo, pois o desenvolvimento cognitivo de um conceito matemático pelo 

indivíduo se dá por meio de uma gama de representações e ideias a ele associadas, 

como sugerem Tall e Vinner (1981).  

Vinner (1991) coloca que adquirir um conceito significa formar uma imagem 

de conceito. Se o conceito matemático for introduzido e utilizarmos apenas sua 

definição formal, ele poderá permanecer inativo ou mesmo ser esquecido. Com 

isso, na abordagem pedagógica deve figurar uma gama de situações associadas 

para que haja um enriquecimento da imagem de conceito, pois uma definição de 

conceito adequada e que coincida com a formal, sem uma imagem de conceito rica, 

                                                             
2 Sabemos do não consenso em se representar os irracionais pela letra estilizada 𝕀 por não ser um 

campo numérico, sendo aceita a representação desse conjunto por ℝ ∖ ℚ  ou ℚ𝐶 , sendo ℝ  o 
conjunto universo. No entanto, no Ensino Básico, é comum os professores utilizarem como 

indicação para os irracionais a letra 𝕀 por questão de simplicidade, como o faremos neste trabalho. 
Contudo, achamos importante pelo menos trazer essas informações para os estudantes.  
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nem sempre é garantia de compreensão do conceito matemático, já que tal 

definição pode ter sido obtida simplesmente por memorização. Da mesma forma, 

uma imagem de conceito rica sem uma definição de conceito adequada pode ser 

traiçoeira, porque o indivíduo poderá não ter elementos matemáticos suficientes 

que sustentem suas conjecturas.  

Essas colocações podem ser observadas quando um aluno é solicitado a 

definir número real. Ele pode ter a definição: “números reais é todo número racional 

ou irracional” em sua imagem de conceito, mas isso pode não ser suficiente para 

entender o que define como o conjunto ℝ . É necessário, para tanto, que ele 

compreenda a constituição desse conjunto por meio de características dos números 

racionais e irracionais, como a de que os racionais têm uma representação com 

quociente de inteiros de denominador não nulo e os irracionais, não, e é isso que 

os distingue.  

Em contrapartida, outro estudante pode não ter nenhuma noção da 

definição, mas tem na imagem de conceito de número real uma série de racionais 

e irracionais para exemplificar o conceito e/ou propriedades associadas a esses 

números, como, por exemplo, ser ou não ser uma dízima periódica, sem entender 

o porquê de eles serem assim. Por isso, devemos oferecer situações didáticas 

adequadas para que o aluno reconheça as propriedades que caracterizam os 

racionais e irracionais para, a partir delas, construir o conceito de número real, que 

vai muito além da definição. 

Procuramos, com este trabalho, oferecer uma abordagem pedagógica que 

discuta, de forma mais aprofundada, os números racionais e irracionais, com o 

objetivo de enriquecer a imagem de conceito de número real. Esse enriquecimento 

perpassa a compreensão da definição, propriedades e características dos inteiros, 

racionais, irracionais e reais e das relações de inclusão entre esses conjuntos 

numéricos. Procuramos explorar e debater esses conceitos por meio de um texto 

de História da Matemática que elaboramos na forma de Quadrinhos, com 

personagens que os discutem na forma de diálogo.  

Quando o indivíduo é estimulado por uma determinada situação e uma ideia 

é exteriorizada, temos o que os autores denominam de imagem de conceito 
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evocada3, definida por Tall e Vinner (1981) como porção da imagem de conceito 

que é ativada em determinado momento por uma demanda externa, como ao 

resolver um problema, responder ou formular uma questão ou identificar uma 

propriedade. Assim, só temos acesso à imagem de conceito evocada. Quando 

solicitamos que os alunos classifiquem, por exemplo, √49, eles podem indicá-lo 

como inteiro por seu resultado ser 7 ou evocar da imagem de conceito, de que é 

irracional por causa do sinal de radical. 

A imagem de conceito é construída, portanto, pela experiência de um 

indivíduo ao longo da vida por várias situações, e é constituída por todas as figuras 

mentais e propriedades e processos associados a determinado conceito. Com isso, 

pode não ser um todo coerente e elementos que a constituem podem ser 

conflitantes, como afirmam Tall e Vinner (1981, p.152): “[...] todos os atributos 

mentais associados a um conceito, sejam conscientes ou inconscientes, devem ser 

incluídos na imagem de conceito; podendo conter sementes de conflitos futuros” 

(Tradução nossa4). 

Os fatores de conflito potencial sobre números reais, presentes na imagem 

de conceito de indivíduos e que podem ser evocados devido às demandas externas 

e a atualização desses como conflitos cognitivos são essenciais para nosso estudo, 

o que detalhamos no que segue.  

 

1.2 Fatores de conflito potencial e fatores de conflito cognitivo 

 

Segundo Tall e Vinner (1981), há uma distinção entre como os conceitos 

matemáticos são formalmente definidos e os processos cognitivos pelos quais eles 

são concebidos. Em diferentes momentos, conceitos adquiridos ao longo do tempo 

por experiências diversas ou decorados por repetição podem parecer inadequados 

ou até mesmo contraditórios com conceitos matemáticos ora em discussão, o que 

pode gerar conflitos. 

                                                             
3 O uso do termo imagem de conceito, neste texto, refere-se à imagem de conceito individual 

evocada, mesmo que por simplicidade omitamos tal especificação. 
4 No original: [...] all mental attributes associated with a concept, whether they be conscious or 

unconscious, should be included in the concept image; they may contain the seeds of future conflict. 
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Esses autores denominam fator de conflito potencial um elemento da 

imagem de conceito que contradiz outro elemento da mesma imagem de conceito. 

Por exemplo, o aluno é solicitado a definir os números reais e expressa que é “todo 

número menos os irracionais” e, em outro contexto, indica um irracional como real. 

Ou seja, o estudante utiliza a ideia que imagina adequada para cada situação e a 

contradição pode não ser percebida pelo aprendiz.  

Fatores de conflito potencial podem jamais ser percebidos, permanecendo 

como parte da imagem de conceito, pois esses só têm sentido real de conflito ou 

confusão quando evocados simultaneamente, isto é, quando se transformam em 

fatores de conflito cognitivo. Fatores de conflito potencial também podem ser 

evocados subconscientemente e, neste caso, provocam uma vaga sensação de 

insegurança, o que faz com que o estudante tenha a impressão de que há algo 

estranho em algum lugar, sem conseguir identificar a origem da dificuldade.  

De acordo com Tall e Vinner (1981), um tipo particularmente grave de fator 

de conflito potencial é aquele que envolve um conflito direto com a definição de 

conceito, pois pode não se tornar fator real de conflito cognitivo. Tais fatores de 

conflito potencial podem impedir seriamente a aprendizagem de uma teoria formal, 

uma vez que um estudante pode estar seguro das próprias e restritas 

interpretações sobre um conceito matemático e passar a considerar as 

formalidades matemáticas como algo inoperante e supérfluo. 

Talvez, fatores de conflito potencial ocorram porque as definições não são 

consultadas quando da resolução de determinada situação na Matemática. Vinner 

(1991) enfatiza que, em contextos cotidianos, definições do dicionário não precisam 

ser consultadas para entender, por exemplo, a frase “A minha casa é a mais simples 

de todas da rua onde moro”. No entanto, definições de conceitos matemáticos 

deveriam ser consultadas, caso contrário enganos podem ocorrer. Como exemplo, 

o estudante define que racionais são “todos os números que podem ser expressos 

como um quociente de inteiros de denominador não nulo” e quando solicitado a 

reconhecer quocientes, identifica, por exemplo, 
√2

3
 como racional. Na resolução de 

alguma situação matemática em que não se consultam definições e enganos 

acontecem, cabe ao professor levantar esses mal entendidos e esclarecê-los.  
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A confrontação de fatores de conflito potencial gera um conflito cognitivo e 

quando este não ocorre, pode haver problemas de aprendizagem em Matemática. 

Por mais problemática que seja sua ativação, esta é necessária para que conflitos 

potenciais possam ser tratados conscientemente, como alertam Tall e Vinner 

(1981).  

Nossa hipótese é que provocar fatores de conflito cognitivo pode contribuir 

para a compreensão de conceitos sobre os números reais. Por essa razão, é 

importante utilizar situações que façam o indivíduo analisar, por exemplo, que as 

dízimas periódicas são racionais – por terem um grupo de “números” que repetem 

infinitamente – e não são irracionais – só por terem a reticência matemática na 

representação decimal. 

Em nosso trabalho, a provocação de conflitos cognitivos de forma 

colaboradora consiste em discutir, com os estudantes, conceitos, tais como 

incomensurabilidade, densidade, infinito, continuidade, completude, relação de 

inclusão entre os conjuntos numéricos, relação entre os números e os pontos da 

reta, dentre outros, presentes em um texto elaborado com base na história dos 

números, texto esse permeado por Quadrinhos em que a discussão entre os 

personagens procura dirimir dúvidas que, por ventura, possam ter permanecido, 

após as discussões realizadas por meio do texto. Nosso intuito é o de que o 

aprendiz possa refletir sobre conhecimentos anteriores e, eventualmente, 

reconstruí-los, o que poderia contribuir para ampliar e/ou modificar sua imagem de 

conceito do conjunto dos números reais. 

No Capítulo 2, apresentamos as ideias matemáticas que foram utilizadas 

neste trabalho e as definições que adotamos como formais para o nível de 

escolaridade dos participantes de nosso estudo.  
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CAPÍTULO 2 

CONSIDERAÇÕES MATEMÁTICAS 
SOBRE OS NÚMEROS REAIS 

O processo de criar matemática envolve momentos de imaginação, 

hesitação, aceitação e recusa, com frequência, séculos de 

esforços, sucessivas correções, e refinamentos. 

EFRAIM FISCHBEIN 

 

O desenvolvimento de uma pesquisa em Educação Matemática requer 

conhecimento sobre o tema pesquisado, tanto do ponto de vista matemático como 

do pedagógico e, em particular, em relação ao quadro teórico utilizado. Assim, 

neste capítulo, apresentamos as definições matemáticas que utilizamos e que 

constituíram o referencial para nossas análises do que julgamos ser uma imagem 

de conceito rica em relação aos números reais. 

O tema Números Reais é profundo e vasto e tanto a sua assimilação como 

a sua compreensão precisam ser trabalhadas ao longo de toda a escolaridade. No 

caso desta pesquisa, com tempo restrito, tivemos que fazer escolhas para a 

abordagem utilizada: partimos de uma discussão com os alunos sobre quocientes 

do tipo 
𝑎

𝑏
, 𝑎 ∈ ℤ, 𝑏 ∈ ℕ∗ , que representam números racionais, e de alguns 

quocientes irracionais, como 
√5

2
 e 

√2

3
, para abrir um diálogo sobre as representações 

decimais dos números reais. 

Partimos de quocientes racionais por ser o mais usual, mas consideramos 

que, para a compreensão dos números reais, a representação decimal traz 

características que permitem comparar dois números representados dessa forma 

pela observação das casas decimais e, assim, diferenciar os racionais dos 
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irracionais, ordenar reais e discutir a densidade 5 . Também julgamos que as 

expansões decimais infinitas podem ser melhor explicitadas, pois embora tragam 

simbolismos difíceis de lidar, como a reticência matemática – os “três pontinhos” 

que aparecem na representação decimal infinita – ainda assim é mais apropriada 

do que qualquer outra forma de abordar os Números Reais na Educação Básica, 

como, por exemplo, com uma construção axiomática, como cortes de Dedekind, 

intervalos encaixantes ou sequências de Cauchy. Queríamos que os estudantes 

conhecessem uma definição formal e, para tal fim, escolhemos os cortes de 

Dedekind que consideramos mais apropriados para estudantes do Ensino Médio.  

Essas escolhas foram conscientes e feitas com base em ideias matemáticas 

que julgamos pertinentes para abordar os Números Reais com alunos da 1ª série 

do Ensino Médio.  

 

2.1 O conceito de número 

 

O que é um número? Essa é uma pergunta curiosa e difícil de responder.  

Lima et al. (2004, p.25) informam que “Números são entes abstratos, 

desenvolvidos pelo homem como modelos que permitem contar e medir, portanto 

avaliar as diferentes quantidades de uma grandeza” e acrescentam que: 

Número é o resultado da comparação entre uma grandeza e a unidade. 
Se a grandeza é discreta, essa comparação chama-se uma contagem e o 
resultado é um número inteiro; se a grandeza é contínua, a comparação 
chama-se uma medição e o resultado é um número real. (LIMA et al., 
2004, p.25, grifos dos autores).  

Nossa concepção é a de que a dificuldade em definir o que é um número 

aparece porque parte da forma mais simples, a de Número Natural (ℕ), que é um 

“ente intuitivo”, utilizado sem recorrer a uma definição axiomática formal, mas que 

pode assumir características abstratas muito “rapidamente”, quando precisamos 

                                                             
5 Neste estudo, utilizamos o termo densidade no mesmo sentido utilizado por Caraça (1951), quando 

afirma que um conjunto é denso se entre quaisquer dois de seus elementos distintos sempre existir 
um terceiro elemento que ao conjunto pertence.  
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ampliar o conjunto dos números naturais, principalmente com vistas a discutir os 

números reais. 

Sem admitir que temos uma definição formal, podemos dizer que número é 

um objeto matemático utilizado para contar, descrever uma quantidade, 

estabelecer uma ordem, expressar o resultado de uma medida, representar 

códigos, dentre outros e, para tal, precisamos dos números reais.  

 

2.2 O conceito de número inteiro 

 

Os números naturais são abstrações provenientes do processo de contagem 

de coleções de objetos, e tem esse nome justamente por surgirem quase que de 

forma natural nos primeiros anos da infância devido às experiências com o mundo 

que nos rodeia. No entanto, na Matemática, necessitamos de outros tipos de 

números, como os inteiros. 

Os números inteiros são constituídos dos números naturais e de seus 

inversos aditivos, incluindo o zero. Com isso, para caracterizar inteiros, é adequado 

expressar que na representação decimal é qualquer número da forma 𝒂, �̅� (𝒂 ∈ ℤ), 

ou seja, 𝒂 ∈ ℤ se e só se 𝒂 = 𝒂, �̅�, com 𝒂 ∈ ℤ. 

Entendemos ser importante o estudante ter disponível, na imagem de 

conceito, a representação 𝒂, �̅� (𝒂 ∈ ℤ) para os números inteiros, pois isso poderia 

evitar a ideia errônea de que os números inteiros são aqueles que não podem ser 

representados com vírgula. 

 

2.3 Definição de número racional e de número irracional 

 

Não é possível a compreensão dos números reais sem o entendimento dos 

números racionais e irracionais e suas representações, mesmo porque a própria 

definição “é todo número racional ou irracional” envolve esses tipos de números.  
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Desse modo, na intervenção, partimos de quocientes racionais e irracionais 

para chegarmos à representação decimal desejada, obtida quando dividimos o 

numerador pelo denominador do quociente de partida. 

Com foco na Educação Básica, podemos definir o conjunto dos números 

racionais como: 

ℚ ≔ {
𝑝

𝑞
: 𝑝 ∈ ℤ 𝑒 𝑞 ∈ ℕ∗}  (**) 

 

o que consideramos delicado, porém factível, desde que se dê ênfase ao fato de 

que essa definição subentende que “existe uma representação de um número 

racional qualquer que tem a forma dada em (**)”. Com isso, queremos que o 

estudante, ao qual é apresentada a definição (**), saiba reconhecer que 
3,5

7.6
 ou −

3

1,8
 

ou ainda 
6,95

2
 são racionais, porque cada uma delas tem uma representação 

equivalente 
𝑝

𝑞
 (𝑞 ≠ 0) em que tanto numerador como denominador são inteiros, 

respectivamente 
35

76
  ou −

30

18
= −

5

3
  ou  

695

200
=

139

40
. 

Nesse contexto, poderíamos até definir o conjunto dos números irracionais 

como 

𝕀 ≔ {𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 
𝑝

𝑞
: 𝑝 ∈ ℤ 𝑒 𝑞 ∈ ℕ∗} 

No entanto, essa “definição” não é construtiva, porque não permite decidir, 

com facilidade, se tais números existem, nem quantos são, e o exemplo mais 

elementar é o de que √2 ∈ 𝕀. Assim, se queremos ampliar o conjunto de exemplos 

que não são racionais, o caminho que julgamos mais viável para a Educação 

Básica é o que usa a representação decimal, lembrando que, para os números 

racionais representados na forma 
𝑝

𝑞
 (𝑞 ≠ 0) , quando dividimos 𝑝  por 𝑞 , há três 

possibilidades: 

1. Se 𝑝 é múltiplo de 𝑞, temos um inteiro. 

2. Se 𝑞 = 2𝑛. 5𝑚, 𝑛 ∈ ℕ, 𝑚 ∈ ℕ e 𝑛 e 𝑚 não simultaneamente nulos, temos 

um decimal com expansão decimal finita. 
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3. Se 𝑞 = 𝑡, 𝑡 ≠ 2𝑛. 5𝑚, 𝑡 ∈ ℕ∗ − {1}, 𝑛 ∈ ℕ, 𝑚 ∈ ℕ  e 𝑛  e 𝑚  não 

simultaneamente nulos, temos uma dízima periódica. 

Qualquer divisão que não satisfaça uma das três condições acima – como 

por exemplo √2 ÷ 2  – é um número que tem uma representação do tipo 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … (𝑛 ∈ ℤ) e 𝑎𝑘 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, com infinitas casas decimais, que 

nunca será uma dízima periódica. Representa um número porque é obtido como 

soma de uma série do tipo 

± (𝑛 +
𝑎1

10
+

𝑎2

102 +
𝑎3

103 + ⋯ ), com 𝑛 ∈  ℕ, 𝑎𝑘 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e 𝑘 ∈ ℕ∗ 

cujas somas parciais convergem. Números representados dessa forma é o que 

“definimos” como irracional. 

Assim, podemos dizer que qualquer número real tem uma representação 

com expansão decimal do tipo ± (𝑛 +
𝑎1

10
+

𝑎2

102 +
𝑎3

103 + ⋯ )  com 𝑛 ∈  ℕ, 𝑎𝑘 ∈

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}  e 𝑘 ∈ ℕ∗,  que é equivalente à representação 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 …  

com 𝑛 ∈ ℤ e 𝑎𝑘 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.  

É importante destacar que, por abuso de linguagem, os números 

representados na forma decimal são tratados como aqueles que “possuem vírgula” 

e que não são inteiros. Não consideramos isso como verdade neste estudo, pois 

um inteiro sem “vírgula” pode ter uma representação decimal finita ou infinita, desde 

que as casas decimais sejam, respectivamente, todas nulas ou todas com o 

algarismo 9.  

Assim, quando nos referimos a um número real representado na forma 

decimal, o relacionamos com a representação 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 …  com 𝑛 ∈ ℤ  e 𝑎𝑘 ∈

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, para os quais temos duas possibilidades: ou o número tem 

uma representação com expansão decimal infinita e periódica (um racional), ou o 

número tem uma representação com expansão decimal infinita e não periódica (um 

irracional).  

Vinner (1991) salienta que uma definição de conceito, sem uma imagem de 

conceito rica, não garante a compreensão do conceito. Assim, ter uma imagem de 

conceito rica dos números reais inclui reconhecer os racionais e irracionais, 
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compreender as definições, bem como noções a eles subjacentes, como expomos 

no que segue. 

 

2.4 O conceito de número racional  

 

Definimos um número racional como “qualquer número que tenha uma 

representação como um quociente de inteiros de denominador não nulo” e, 

equivalentemente, podemos dizer que são “números que possuem uma 

representação com expansão decimal infinita e periódica”, pois: 

1. Se 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 = ⋯ = 𝑎𝑘 = 0 ou 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 = ⋯ = 𝑎𝑘 = 9, para todo 

𝑘, temos um racional inteiro. 

2. No caso dos naturais, temos a igualdade: 

𝑛, 9̅ … = 𝑛 + 1 (𝑛 ∈ ℕ) 

3. No caso dos inteiros negativos, temos a igualdade: 

𝑛, 9̅ = 𝑛 − 1(𝑛 ∈ ℤ−). 

4. Se a partir de certo 𝑎𝑘 ≠ 𝑎1  tivermos somente algarismos 0, temos a 

representação de um número racional não inteiro com expansão decimal 

finita. 

5. Para os racionais com expansão decimal finita, também temos as 

representações: 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘𝑎𝑘+19̅  = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑎𝑘+1 + 1) , com 𝑛 ∈ ℤ+  e 𝑎𝑘+1 ≠ 9 ; e 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘𝑎𝑘+19̅  = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑎𝑘+1 − 1), com 𝑛 ∈ ℤ− e 𝑎𝑘+1 ≠ 9. 

Destarte, a representação com expansão decimal infinita e periódica dos 

racionais esconde algumas sutilezas importantes, pois um inteiro também é 

racional, bem como os com expansão decimal finita. É, então, importante discutir 

com os alunos que os 𝑎𝑘 na representação 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … podem ser todos 0 ou que 

o 0  pode não aparecer explicitamente na representação decimal, mas que é 

verdadeira a igualdade 𝑛 = 𝑛, 000..., para qualquer inteiro n. O mesmo deve ser 

discutido em relação aos racionais que tenham expansão decimal finita. 

Se um número inteiro é racional, então ele tem uma representação com 

expansão decimal infinita e periódica, como 1,000 … = 1  e 0,999 … = 1 . Os 
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racionais com expansão decimal finita também têm suas representações com 

expansão decimal infinita e periódica, como 1,25000 … = 1,25 e 1,24999 … = 1,25. 

Entendemos que somente a expressão “qualquer número que tenha uma 

representação com expansão decimal infinita e periódica” não é suficiente para que 

se compreenda o conjunto dos números racionais. É necessário relacionar a 

representação decimal 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … com 𝑛 ∈ ℤ e 𝑎𝑘 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} com o 

correspondente quociente 
𝑝

𝑞
, 𝑞 ≠ 0, com 𝑝 inteiro e 𝑞 natural e vice-versa. 

Num sentido, ter em mente que, na divisão de 𝑝  por 𝑞 , podemos obter 

inteiros, ou com expansão decimal finita, ou com expansão decimal infinita e 

periódica. E no sentido inverso, que existe um procedimento matemático que 

permite converter um número racional representado na forma decimal no respectivo 

quociente de inteiros 
𝑝

𝑞
, 𝑞 ≠ 0.  

Com essas ideias em mente, estabelecemos alguns pontos que 

consideramos importantes para uma imagem de conceito rica em relação aos 

números racionais. 

 Compreensão da definição de número racional e de duas 

representações possíveis, como quociente de inteiros e decimal. 

 Estabelecimento de uma relação consciente entre as duas formas de 

representação. 

 Compreensão do processo de transformação do quociente para a forma 

decimal e vice-versa. 

 Reconhecimento das características que determinam um racional nas 

suas duas representações.  

 

2.5 O conceito de número irracional  

 

Uma definição para os irracionais é considerá-los como “números que não 

tenham uma representação como um quociente de inteiros de denominador não 
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nulo” e, equivalentemente, “números que possuem uma representação com 

expansão decimal infinita e não periódica”  

Estabelecemos alguns pontos importantes que se deve ter em mente para 

dispor de uma imagem de conceito rica em relação aos números irracionais: 

 Compreensão da definição de número irracional. 

 Compreensão de que não existe um processo matemático que possa 

transformar um número irracional representado na forma decimal para um 

quociente. 

 Reconhecimento das características que determinam um irracional.  

Temos, como hipótese, que a distinção entre os números racionais e 

irracionais, por meio das representações decimais, contribui para a percepção da 

disjunção entre os conjuntos ℚ e 𝕀, debatidos a seguir. 

 

2.6 Algumas considerações sobre quocientes racionais e quocientes 

irracionais 

 

A literatura apresenta vários tipos de categorização para números racionais 

na representação fracionária, considerando todas as características que tais 

números podem ter, dependendo da situação que se apresenta. Behr et al. (1983) 

apresentaram cinco subconstrutos que envolvem ideias distintas de números 

racionais na representação fracionária: parte-todo, operador, razão, quociente e 

medida, e sustentam que a aprendizagem dos números racionais requer, não só a 

compreensão de cada um desses subconstrutos, mas também a relação de 

equivalência e entendemos a importância de todos eles. 

Como decidimos trabalhar os números racionais representados nas formas 

fracionária e decimal e alguns quocientes irracionais, e esses também 

representados na forma decimal, focamos nosso interesse no subconstruto 

quociente. Isso se deve ao fato de que é a partir dele que “passamos” da 

representação fracionária de um número racional para a forma decimal e podemos 

mostrar, pela equivalência entre essas duas formas de representação, que a parte 

decimal dos racionais ou tem uma quantidade finita de casas decimais – incluindo 
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ter zero casas decimais, como no caso dos inteiros – ou tem infinitas casas 

decimais, mas que, a partir de um certo índice, mostra um grupo de dígitos que 

repete – caso das chamadas dízimas periódicas. 

Em outros momentos, utilizamos, também, o subconstruto medida, como é 

o caso da interpretação dos racionais como pontos na reta real.  

Em nossa pesquisa, as ideias dos subconstrutos quociente e medida foram 

usadas também para a compreensão dos números irracionais, no sentido de 

podermos dar uma representação decimal – infinita e não periódica – aos 

irracionais e uma representação como quociente de não inteiros a alguns deles – 

como no caso da trigonometria, em que lidamos com quocientes do tipo 
√2

2
 ou 

√2

3
.  

Podemos mostrar, na Educação Básica, que os números representados da 

forma √𝑚
𝑛

,  com 𝑚, 𝑛 ∈  ℕ  e se 𝑚  não é do tipo 𝑝𝑘𝑛 , com 𝑝, 𝑘 ∈   ℕ , √𝑚
𝑛

, com 

𝑚, 𝑛 ∈  ℕ não são racionais. Na verdade, existem várias maneiras de fazer isso, 

mais ou menos elementares, dependendo do público a que se destina. Com isso, 

abrimos a discussão para a existência de números que têm representação decimal 

infinita e não periódica – os números irracionais.  

Assim, qualquer número representado na forma 
𝑝

𝑞
 (𝑞 ≠ 0) , 

independentemente de 𝑝 e 𝑞 serem inteiros, como por exemplo 
2

3
,

√2

3
 ou 

5,11

4
, são 

quocientes. Com isso, para os números racionais e para os números irracionais, 

destacamos uma definição equivalente àquela que envolve esses números 

representados na forma decimal: 

 Racional é qualquer número para o qual “existe” uma representação na 

forma 
𝑝

𝑞
, com 𝑝 e 𝑞 inteiros e 𝑞 não nulo.  

 Um número irracional não tem uma representação na forma 
𝑝

𝑞
, com 𝑝 e 𝑞 

inteiros e 𝑞 não nulo. 

Destacamos a palavra “existe” na definição de número racional porque 

muitas vezes ela passa despercebida e inclui a possibilidade de o racional ser um 

quociente em que o numerador e o denominador não são, necessariamente, 

inteiros e sim racionais. É importante essa discussão, pois existe a possibilidade de 
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o aprendiz não reconhecer como racional representações do tipo 
𝑝

𝑞
 (𝑞 ≠ 0) com 𝑝 

e 𝑞  não simultaneamente inteiros. Assim, trabalhar quocientes do tipo 
2,3

5
=

23

50
,

2

3,5
=

20

35
=

4

7
,

5

0,2
=

50

2
= 25 ou 

0,333…

3
=

1

3

3
=

1

9
 , para mostrar que a palavra “existe”, 

representa a possibilidade de 𝑝 e 𝑞 serem racionais, o que pode contribuir para a 

aprendizagem da definição de conceito de número racional. 

Para os números irracionais, é necessário que se reconheça e se 

compreenda que alguns deles admitem uma representação na forma 
𝑝

𝑞
, 𝑞 não nulo, 

desde que 𝑝 e 𝑞 não sejam simultaneamente racionais e, além disso, que só é 

possível passar da forma decimal para o respectivo quociente caso o conheça. 

Assim, é importante provocar um conflito cognitivo em relação à ideia de que 

quocientes representam apenas os números racionais e destacar que existem 

alguns números irracionais que têm esse tipo de representação, como, por exemplo 

𝑠𝑒𝑛450 =
√2

2
 ou 𝜋 =

𝐶

𝐷
, em que 𝐶 representa o comprimento da circunferência e 𝐷, 

o diâmetro. 

As incompreensões geradas pelo não entendimento da definição de número 

racional e de número irracional e das formas em que ela pode se apresentar devido 

ao contexto podem ser a causa do surgimento de algumas ideias equivocadas, 

como, por exemplo, a de que todo quociente é racional; os irracionais não podem 

ser representados como quociente; números representados com o sinal de radical 

é sinônimo de irracionalidade; números representados com expansão decimal que 

seguem um padrão são racionais e números representados com expansão decimal 

infinita são irracionais; ou que são falsas as igualdade 𝑛, 0̅ = 𝑛 (𝑛 ∈ ℤ) ; 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘𝑎𝑘+19̅  = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑎𝑘+1 + 1) , com 𝑛 ∈ ℤ , 𝑎𝑘 ∈

{0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e 𝑎𝑘+1 ≠ 9.  

No que segue, fazemos algumas considerações sobre as representações 

dos números racionais e irracionais com expansão decimal infinita. 
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2.7 Algumas considerações sobre a questão das expansões decimais infinitas 

 

Na intervenção, foram exploradas as expansões decimais infinitas para 

reconhecer racionais e irracionais, a construção das definições e a abordagem da 

questão da ordem e da densidade.  

Para representar simbolicamente que as expansões decimais têm infinitas 

casas decimais, adotamos, nesta pesquisa, o que Caraça (1951) chama de 

“reticência matemática”, cujo entendimento é essencial para compreendermos os 

números reais: O que significam os “três pontinhos” ao final da representação 

decimal?  

Quando se trabalha com expansões decimais, o uso de três pontos para 

indicar uma infinidade de dígitos é comum e não conhecemos outra forma de fazer 

isso, a não ser que seja a periódica, caso em que se pode utilizar um traço acima 

do período, como por exemplo 12, 36̅̅̅̅  para expressar 12,363636 …, no qual “36” 

repete sempre.  

Pode ocorrer do símbolo “...” representar infinitos dígitos ou grupos de dígitos 

que se repetem (0,333 … ou 1,234717171 …), padrões que se repetem infinitamente 

(2,030030003 …), infinitos dígitos que não se repetem de forma periódica e nem têm 

um padrão de repetição (3,141521 …).  

Apesar de o símbolo de reticência matemática não oferecer garantia do que 

ocorre na sequência, pois nem sempre há uma explicitação do que vem depois do 

último algarismo visível, é dessa forma que os números representados com 

expansão decimal infinita são mostrados nos livros didáticos, como coloca Silva 

(2011): 

Ao apresentar o número 0,266666 …, o autor do livro didático espera que 

o aluno o identifique com a dízima periódica 0,26̅, mas esclarecemos que 
a única afirmação que podemos fazer sobre o número decimal infinito, é 
que conhecemos apenas as seis primeiras casas decimais. Qualquer 
outra interpretação a respeito do número deve ser acrescentada. [...] 
Consideramos importante que o aluno faça uso da notação de barra, 
apesar da ausência de destaque para essa questão nos livros didáticos e 
embora muitos professores valorizem nas salas de aula a simbologia dos 
três pontinhos. É preciso esclarecer ao aluno que existe um período na 
expressão decimal infinita, caso contrário nada poderá ser dito sobre a 
respectiva expansão, se esta possui período ou não. Da mesma forma, 
não podemos afirmar que o número 0,020020002 … é irracional, já que a 
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informação dada nesta representação se restringe a um número decimal 
infinito que possui os nove primeiros dígitos da parte decimal iguais a 
0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0 e 2, nesta ordem (SILVA, 2011, p.172-173). 

Concordamos com Silva (2011), pois, sem uma explicação mais minuciosa 

das representações com expansões decimais infinitas, é possível tirar conclusões 

equivocadas, baseadas apenas na imagem visual que é mostrada, o que pode levar 

a erros na classificação de racionais e irracionais e à não compreensão dos 

números reais.  

Para as dízimas periódicas de períodos não muito longos, o uso da barra 

acima do período, como, por exemplo, em 2,333 … utilizar 2, 3̅, poderia resolver o 

problema, mas como representar uma dízima periódica de período muito longo, 

cuja quantidade de dígitos não aparece numa calculadora? Como representar um 

número irracional sem o uso da reticência matemática? Não imaginamos outra 

forma mais simples que não seja por meio da reticência matemática. Podemos 

explicitar a regra de formação do que vem após a vírgula, porém, isso é 

dispendioso. 

Compactuamos com a ideia de que sempre é necessário esclarecer o que 

segue após o último algarismo visível e estamos cientes da insuficiência da 

reticência matemática para garantir a continuação do período da dízima periódica, 

de um padrão ou da não repetição de um período, se o uso da barra para designar 

o período não for sistematizado. Caso não fique claro o uso da reticência 

matemática em sala de aula ou em livros didáticos de Matemática do Ensino 

Básico, podemos contribuir para que surjam fatores de conflito potencial na imagem 

de conceito de número real de qualquer estudante, que não saberá decidir se está 

representado um número racional ou irracional, a não ser com base em aspectos 

empíricos.  

Para as representações dos números racionais na forma decimal, o uso da 

barra não é ideal para representar períodos muito longos e, nesse caso, deve ser 

acrescentada alguma informação que permita a decisão, como, por exemplo, o 

quociente correspondente. Por outro lado, a sistematização do uso da barra para 

as dízimas periódicas pode contribuir para o não surgimento de fatores de conflito 

potencial em relação ao reconhecimento dos racionais ou irracionais. Citamos 

como exemplos de erros considerar que uma representação que segue um padrão 
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é racional – como 0,21021002100021 …  – ou considerar que o quociente 
41

23
=

1,782608 … é irracional por não aparecer um grupo de dígitos que repete, que 

poderia ser evitado. 

Com essas observações, para nossas análises, consideramos 0,0555 … ou 

1,999 … como racionais e 0,121221 … ou 3,14012 … como irracionais, pois parece 

ser assim que o assunto é, em geral, trabalhado; ou seja, não se apresenta a regra 

de formação do que vem após o último algarismo visível e a decisão de 

racionalidade ou irracionalidade é tomada apenas pelo aspecto empírico. 

Outra consideração que fazemos é em relação às representações decimais 

infinitas de números inteiros e de decimais com expansão finita.  

Como já dissemos anteriormente, um número inteiro pode ter uma 

representação com expansão decimal infinita em que os algarismos 𝑎𝑘 são todos 

0 ou todos 9, como em 1, 0̅ = 1 e 1, 9̅ = 2. Da mesma forma, os números racionais 

podem ter uma representação com expansão decimal finita ou uma expansão 

decimal infinita e periódica, como, por exemplo, 1,250̅ = 1,25 e 1,249̅ = 1,25. O 

mesmo é válido se eles fossem negativos. 

Para compreender igualdades do tipo 

 𝑛, 0̅ = 𝑛 (𝑛 ∈ ℤ); 

𝑛, 9̅ = 𝑛 + 1 (𝑛 ∈ ℤ+); 

 𝑛, 9̅ = 𝑛 − 1(𝑛 ∈ ℤ−); 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘0̅ = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑛 ∈ ℤ); 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘𝑎𝑘+19̅  = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑎𝑘+1 + 1), com 𝑛 ∈ ℤ+ e 𝑎𝑘+1 ≠ 9;  

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘𝑎𝑘+19̅  = 𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 … 𝑎𝑘(𝑎𝑘+1 − 1), com 𝑛 ∈ ℤ− e 𝑎𝑘+1 ≠ 9, 

o estudante deve conceber um processo que continua infinitamente e, para aceitar 

essas igualdades, é necessário trabalhá-las em sala de aula, pois pesquisas como 

as de Margolinas (1988), Tall e Schwarzenberger (1978) evidenciam que a maioria 

dos estudantes considera que a dízima periódica 0,999 … é menor do que 1 e não 

igual a 1. Essa ideia errônea também foi manifestada por participantes da pesquisa 

de Soares, Ferreira e Moreira (1999). 
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Acreditamos ser possível envolver estudantes do Ensino Básico com essas 

sutilezas nas representações dos números racionais e, com argumentos 

aritméticos ou geométricos, compreender essas igualdades, se tiver entendido o 

papel das casas decimais, ou seja, o valor posicional das mesmas para casas 

depois da vírgula. 

Para abordar o assunto no Ensino Fundamental, é possível utilizar os 

processos que são trabalhados para se encontrar a fração equivalente de uma 

dízima periódica para relacionar essas igualdades. Nossa vivência docente mostra 

que não é de difícil aceitação, por parte dos estudantes, igualdades do tipo 
1

3
=

0,333 … e essas podem ser demonstradas por meio do algoritmo da divisão. Para 

essa abordagem no Ensino Fundamental, podemos utilizar o processo para se 

encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, como apresentado nos 

exemplos: 

a) Se 0,333 … =
3

9
=

1

3
= 0,333 … , da mesma forma 0,999 … =

9

9
= 1 =

0,999 …. 

b) Se 1,0333 … = 1 + 0,0333 … = 1 +
3

90
= 1 +

1

30
=

30+1

30
=

31

30
= 1,0333 …, da 

mesma forma 1,2999 … = 1,2 + 0,0999 … =
12

10
+

9

90
=

6

5
+

1

10
=

12+1

10
=

13

10
=

1,3. 

No Ensino Médio, essa abordagem pode ser realizada por meio das 

progressões geométricas: 

a) 0,999 … = 0,9 + 0,09 + 0,009 + ⋯ =
9

10
+

9

100
+

9

1000
+ ⋯ 

Temos uma progressão geométrica de primeiro termo 𝑎1 =
1

10
 e razão 𝑞 =

1

10
, então 𝑆 =

𝑎1

1−𝑞
=

9

10

1−
1

10

=
9

10
10−1

10

=
9

10
9

10

= 1 

b) 1,2999 … = 1,2 + 0,0999 … =
12

10
+

9

100
+

9

1000
+

9

10000
+ ⋯ 

Na segunda parcela de 1,2 + 0,0999 … temos um progressão geométrica de 

primeiro termo 𝑎1 =
9

100
 e razão 𝑞 =

1

10
, então 𝑆 =

𝑎1

1−𝑞
=

9

100

1−
1

10

=
9

10
10−1

10

=
9

100
9

10

=

9

100
.

10

9
=

1

10
= 0,1, daí 1,2999 … = 1,2 + 0,1 = 1,3. 
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Como no Ensino Médio se trabalham as progressões geométricas apenas 

na segunda série, podemos apresentar, na primeira série, uma abordagem 

geométrica para a compreensão desse tema: considere que 0,999 … < 1. Se é 

assim, então 0,999 … está antes de 1 na reta numérica. 

 

 

 

Como a cada número real podemos associar um ponto do eixo orientado, 

deve existir um real que esteja entre 0,999 … e 1, pois 0,999 … < 1. Podemos inserir 

um real entre quaisquer outros dois por meio da modificação dos algarismos da 

expansão decimal e é intuitivo verificar a impossibilidade de encontrar um “número” 

que esteja entre esses dois; portanto, 0,999 … = 1.  

Argumento análogo pode ser utilizado para abordar igualdades do tipo 

2,4999 … = 2,5 ou 0,3999 … = 0,4. 

Essas são nossas sugestões para a abordagem desse tema no Ensino 

Básico. 

 

2.8 O conceito de número real  

 

Entendemos que o conjunto dos números reais, como um corpo 

arquimediano ordenado e completo, pode ser vivenciado e compreendido por 

estudantes do Ensino Médio. Isso não quer dizer que a definição deva ser expressa 

dessa forma, mas pode ser entendida por meio de uma definição adequada de 

número real para esse nível de ensino como, por exemplo, considerá-los “como 

todo número racional ou irracional” ou, simbolicamente, “ℝ = ℚ⋃𝕀”.  

No livro Matemática: contexto & aplicações – volume 1 para o Ensino Médio 

– (DANTE, 2016), aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 

2016), encontramos que “Da reunião do conjunto dos números racionais com os 

números irracionais obtemos o conjunto dos números reais (ℝ)” (DANTE, 2016, 

p. 24, grifos do autor). Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), em seus estudos, 

ℝ 1 0,999 … 
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admitiram como definição correta para número real “um número que é ou racional 

ou irracional” (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 1995, p. 36, tradução nossa 6 ), 

definição que, nesta pesquisa, consideramos como formal para o Ensino Médio.  

Consideramos que uma imagem de conceito de número real rica requer não 

só saber a definição “número real é todo número racional ou irracional”. Também, 

é necessário reconhecer os tipos de números que compõem esse conjunto 

numérico, por meio de suas características e propriedades.  

Inferimos que estudantes que reconhecem e compreendem as 

representações decimais com expansão decimal infinita e suas nuances apontadas 

neste Capítulo, além de compreenderem as relações existentes entre quocientes e 

decimais, têm uma imagem de conceito enriquecida de número racional e de 

número irracional e, consequentemente, dos números reais. Contudo, no nosso 

entender, para se ter uma imagem ainda mais completa e rica dos números reais é 

necessária a compreensão das relações de inclusão que se estabelecem entre os 

conjuntos numéricos, ou seja, compreender que ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ, 𝕀 ⊂ ℝ, ℚ ∩ 𝕀 = ∅ 

e ℚ ∪ 𝕀 = ℝ, o que também foi discutido na intervenção. 

Achamos importante o estudante compreender questões relativas à ordem, 

às aproximações racionais para os irracionais, à densidade dos conjuntos 

numéricos para se chegar à completude de ℝ e, também, às relações que existem 

entre cada conjunto numérico e os pontos da reta numérica. Mesmo que tenhamos 

abordado todos esses assuntos na intervenção, essas discussões não serão 

apresentadas no corpo desta tese.  

Para verificar como essas questões são vivenciadas por estudantes de todos 

os níveis, bem como por professores da Educação Básica, procuramos pesquisas 

nacionais e internacionais que tratam do assunto e, no próximo Capítulo, 

apresentamos aquelas que, de alguma forma, contribuíram para a nossa, seja com 

sugestões de questões ou de caminhos que poderiam ser seguidos para a 

compreensão do tema números reais, ou para nossas reflexões durante a análise 

dos dados obtidos com nossa intervenção.   

                                                             
6 No original: “a number which is either rational or irrational”.  
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CAPÍTULO 3 

REVISÃO DE LITERATURA 

Uma verdade matemática não é simples nem complicada por si 

mesma. É uma verdade. 

EMILE LEMOINE 

 

Neste capítulo, apresentamos a revisão de literatura sobre o ensino e a 

aprendizagem dos números reais, com o objetivo de conhecer ideias de autores e 

resultados de pesquisas que foram relevantes para o desenvolvimento desta e para 

situá-la na área de Educação Matemática. 

As fontes são artigos de periódicos, anais de congressos, revistas científicas, 

dissertações e teses, todos na área de Educação Matemática. Por conta da 

diversidade de aspectos encontrados nessas fontes, bem como de procedimentos 

metodológicos adotados nas pesquisas, restringimo-nos àquelas que tivessem 

alguma proximidade com os assuntos tratados em nossa investigação, quais sejam, 

pesquisas nacionais e internacionais que abordam números racionais, irracionais e 

reais.  

O exame dos textos levou em consideração a semelhança das teorias que 

deram suporte à análise e à discussão dos resultados, as contribuições que esses 

estudos ofereceram para nossas reflexões e para o fortalecimento de nossas 

análises. Focalizamos, em especial, estratégias utilizadas, dificuldades enfrentadas 

e erros cometidos por estudantes, professores de Matemática e futuros professores 

da Educação Básica, em relação aos temas por nós pesquisados.  

Apesar de nossos participantes serem estudantes do Ensino Médio, 

entendemos que é importante observar dificuldades de aprendizagem encontradas 

no Ensino Fundamental, pois equívocos manifestados nessa faixa de ensino podem 
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permanecer no Ensino Médio ou, até mesmo, após os alunos terem cursado o 

Ensino Superior. A leitura de pesquisas realizadas com professores e futuros 

professores de Matemática se justifica por si só, uma vez que é quase certo que 

conceitos matemáticos errôneos de docentes serão transferidos para os estudantes 

desses docentes.  

As pesquisas que lemos foram importantes por serem fontes inspiradoras 

para a construção dos instrumentos com os quais foi possível trazer à tona fatores 

de conflito potencial e, também, por oferecerem sugestões de abordagem para os 

temas investigados.  

Investigações que identificam dificuldades e/ou sugerem abordagens, no 

caso: dos números racionais, Comiti e Neyret (1979), Perrin-Glorian (1986), Roditi 

(2008), Rogeri (2015); e dos números irracionais, Corbo (2012), Rezende (2013), 

Zazkis, Sirotic (2004). Sem a compreensão desses dois conjuntos numéricos não 

é possível o entendimento dos números reais, como também o considera Corbo 

(2012).  

Trazemos pesquisas sobre números reais como as de Robinet (1986), 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), Silva (2011) e Soares, Ferreira e Moreira 

(1999), que tratam da definição de conceito de número real e exploram 

propriedades como ordem, densidade e a questão do infinito, conceitos 

extremamente importantes para a compreensão de ℝ.  

Cada uma das leituras feitas trouxe contribuição para nossa investigação, 

seja para reflexões ou para fortalecer as análises realizadas.  

 

3.1 Sobre os números racionais 

 

De acordo com Tirosh et al. (1998), a maior parte dos currículos do Ensino 

Fundamental é dedicada aos números racionais não negativos. No Brasil, as ideias 

sobre números racionais são iniciadas nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

(09-10 anos de idade) e começam a ser fundamentadas no 6º ano. A partir desse 

nível de escolaridade, o assunto é tratado de forma direta ou indireta em toda a 

trajetória escolar; contudo, muitas pesquisas mostram que indivíduos de todas as 
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faixas etárias, inclusive professores da Educação Básica, apresentam dificuldades 

e conceitos errôneos no trato com o assunto.  

Como o conceito de número racional está entre uma das ideias mais 

complexas e importantes da Matemática (BEHR et al., 1983; QUARESMA; PONTE, 

2012) e é essencial para a compreensão dos números reais, apresentamos 

algumas pesquisas que trazem à tona dificuldades em relação aos números 

racionais. 

 

3.1.1 Estudos relativos ao ensino e à aprendizagem dos números racionais: 

dificuldades e possíveis diretrizes 

 

Comity e Neyret (1979), Perrin-Glorian (1986), Roditi (2008) e Rogeri (2015) 

discutem dificuldades relacionadas ao significado que os participantes dispensaram 

aos números racionais e em questões relativas à densidade desse conjunto 

numérico.  

Comiti e Neyret (1979) apresentam um estudo realizado com 626 crianças, 

em classes correspondentes ao 6º ano brasileiro, com o objetivo de destacar pontos 

fundamentais que devemos considerar quando tratamos da introdução dos 

números decimais com vírgula em sala de aula. 

Eles observaram que o público pesquisado, para ordenar números decimais 

com vírgula, primeiramente o fizeram pela parte inteira para, depois, pensarem na 

parte depois da vírgula e os organizaram de acordo com o critério da quantidade 

de casas após a vírgula, ou seja, quanto mais dígitos, maior o número. Esse critério 

de ordenação também foi constatado por Perrin-Glorian (1986). 

Esses autores fizeram um estudo crítico de algumas introduções usuais para 

o ensino dos números decimais com vírgula, esclarecendo que não há um modelo 

ideal e colocando algumas orientações para o professor quando for introduzir o 

assunto.  

Perrin-Glorian (1986) focalizou seu trabalho em classes nas quais havia 

muitos alunos com, pelo menos, um ano de atraso escolar e que já tinham passado 
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pelo ensino de números decimais com vírgula, com o objetivo de identificar 

dificuldades enfrentadas na aprendizagem de frações e de decimais com vírgula, 

os tipos de erros manifestados no trato com esses números e se um aprendizado 

diferente poderia influenciar no desempenho dos estudantes e modificar os erros 

observados. 

Um erro que apareceu foi separar o numerador e o denominador de um 

quociente racional, mesmo raciocínio apresentado ao considerarem 

separadamente a parte inteira e a parte depois da vírgula na representação 

decimal. Por exemplo, na fração 
3

4
 consideraram 3 e 4 como inteiros distintos e no 

decimal 2,3 consideraram separadamente 2 e 3. Outro equívoco observado é a 

fração 
1

3
 ser vista como 1,3, tipo de erro também observado por Rogeri (2015) com 

professores do Ensino Fundamental. 

Para a questão da densidade dos números racionais na forma decimal, 

Perrin-Glorian (1986) destacou vários erros dos estudantes, e concluiu que eles 

trabalham com regras de cálculo puramente numéricas e tentam trazer regras 

conhecidas dos inteiros para trabalhar com os racionais. Outra conclusão a que ela 

chegou é que os alunos criam um novo modelo de referência, que continua a ser 

discreto, e no qual tentam inserir novos números com regras nem sempre 

consistentes ou implementadas de forma inadequada.  

Salienta que, talvez, a explicação para a falta de representações disponíveis 

para os decimais com vírgula seja a insuficiência no ensino da relação de ordem 

de decimais positivos e a localização desses números em uma semirreta com uma 

graduação qualquer. 

No mesmo viés, Comiti e Neyret (1979) destacam alguns pontos positivos 

em se estabelecer a relação entre os números racionais e a reta numérica e Roditi 

(2008) aponta que alunos que sabem representar os decimais sobre uma reta 

numérica são mais bem-sucedidos em atividades de comparação, o que mostra a 

importância de localizar os números na reta numérica. 

Com o aporte teórico da teoria dos campos conceituais (VERGNAUD, 1991, 

apud RODITI, 2008), Roditi (2008) faz uma análise da aprendizagem e de 

dificuldades dos alunos em relação aos números decimais com vírgula. Ressalta 
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que o trabalho específico com os números naturais mostra a importância de se 

distinguir aspectos semânticos (valor dos números) e sintáticos (representação dos 

números). Reitera que o aspecto semântico dos números decimais com vírgula 

abarca tanto o valor exato quanto aproximações, e assume que conhecer um 

número decimal não é apenas conhecer o valor e várias representações, mas 

também situá-lo em relação aos outros, mesmo quando esse número representa 

uma medida. 

O pesquisador baseou-se em Questionários e entrevistas individuais. Um 

dos Questionários foi aplicado a 400 alunos com idade entre 10 e 25 anos, com 

atividades que visavam comparar decimais em contextos de medida e fora dele, e 

as respostas obtidas confirmaram resultados de outras pesquisas como, por 

exemplo, ao comparar 3,14 com 3,5, o primeiro decimal é maior do que o segundo, 

pois 14 é maior do que 5. Esse critério de ordenação também foi evidenciado por 

professores da Educação Básica na pesquisa de Rogeri (2015). 

Roditi (2008) propõe três eixos para projetar um cenário de ajuda a alunos 

com dificuldades para comparar números decimais com vírgula e conclui que o 

procedimento de comparação de números representados dessa forma não se 

baseia somente em um tratamento de escrita decimal. Ele relata que pode ser 

eficaz os alunos estabelecerem relações entre a representação decimal e 

procedimentos em situações diversas, como compará-los e localizá-los na reta 

numérica. 

Rogeri (2015) teve como objetivos identificar e analisar o conhecimento de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre significados e 

representações dos números racionais e analisar as contribuições de uma 

formação continuada para a (re)construção de conhecimentos desses números, 

sobretudo na forma decimal, para ensiná-los no Ensino Fundamental. 

A complexidade desse assunto é evidenciada por ela, que relata: “Os 

pesquisadores em Educação Matemática aqui apontados são unânimes em afirmar 

que o ensino e aprendizagem dos números racionais não são tarefa simples, em 

função de sua complexidade” (ROGERI, 2015, p.86). 
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A pesquisadora selecionou 18 professores, graduados em Pedagogia ou 

Normal Superior, com atuação média de 16 anos em sala de aula, por lecionarem 

para alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, séries em que se inicia o 

contato com os números racionais. Na primeira fase da pesquisa, Rogeri (2015) 

aplicou 15 questões que, segundo ela, possibilitariam a identificação do 

conhecimento sobre números racionais, incluindo significados, representações e 

ensino.  

Ao serem solicitados a definir um número racional, as respostas foram 

associadas ao aspecto ordinal e ao uso em códigos. Baseada nessas 

interpretações, Rogeri (2015) concluiu que, de modo geral, é provável que os 

professores participantes não possuíssem uma imagem de conceito consistente do 

que fosse um número racional.  

Em outra Questão, para identificar se algumas representações de números 

eram racionais ou não, os resultados obtidos a fizeram supor que parte dos 

professores pesquisados não identificou a relação de inclusão entre conjuntos 

numéricos e interpretou que um número representado com vírgula é traduzido como 

racional.  

Numa questão sobre a densidade, todos os participantes da pesquisa 

disseram que 5,5 é sucessor de 5,4, o que, para ela, indicou que, para o grupo, a 

ideia de sucessor de um número natural se estendeu aos números racionais. Ao 

serem questionados se 
3

3
 é o sucessor de 

2

3
, as respostas trazem indícios de que o 

símbolo 
𝑎

𝑏
 é considerado como dois números distintos separados pelo traço, que 

generalizam propriedades dos números naturais para os números racionais e que 

para encontrar o sucessor de um número racional representado na forma 

fracionária, somam o 1 ao numerador ou à fração.  

A pesquisadora relata, ainda, que a intenção era que os professores 

refletissem e interpretassem erros e incompreensões dos alunos sobre a ideia de 

sucessor, porém, as respostas indicaram as próprias dificuldades conceituais sobre 

ordenação e comparação de números racionais. Assim, concluiu que os 

professores desse grupo tinham um repertório de estratégias insuficiente para 
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introduzir as primeiras noções dos números racionais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Os trabalhos resumidos nesta seção mostram que, em geral, para os 

participantes das pesquisas, o que diferencia os números representados da forma 

𝑛, 𝑎1𝑎2𝑎3 …  com 𝑛 ∈ ℤ e 𝑎𝑘 ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} das demais representações é 

apenas a vírgula. Entendemos que, para eles, um número representado na forma 

decimal com vírgula não é visto como uma entidade numérica com propriedades 

próprias. A comparação entre números representados dessa forma não leva em 

consideração a densidade e/ou não conhecem o significado do valor posicional dos 

algarismos após a vírgula e, geralmente, é realizada com base em características 

dos conjuntos discretos.  

Uma conclusão importante a que todos os pesquisadores chegaram é que 

os participantes procuram trazer regras válidas no conjunto dos números inteiros 

para os números racionais. Como investigamos a questão da densidade dos 

números reais, essa conclusão nos interessa porque, no mesmo viés, existe a 

possibilidade de o estudante estender regras válidas em um conjunto não denso a 

outro onde não são aplicáveis. Um exemplo disso é a ideia de somar 1  para 

encontrar o próximo inteiro, aplicada para encontrar o próximo racional, irracional 

ou real.  

Alguns pesquisadores realçaram a importância de representar números 

racionais na reta numérica como um suporte para a compreensão desses números 

e da questão da densidade. Compactuamos com essa ideia porque consideramos 

necessário abordar, com os estudantes, a correspondência que se estabelece entre 

os conjuntos numéricos e os pontos da reta para a compreensão dos números 

reais, e que apenas os reais fazem uma correspondência biunívoca com os pontos 

da reta. Até por que a cada número real podemos associar a medida do segmento 

de reta que vai do zero ao próprio número que esteja se localizando na reta.  

As pesquisas a seguir tratam das dificuldades enfrentadas para 

compreender os números irracionais, conceito fundamental para a compreensão 

dos números reais.   
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3.2 Sobre os números irracionais 

 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) questionam “como seria possível passar 

dos números racionais ao conjunto dos números reais sem descrever o conjunto 

dos números irracionais?” (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 1995, p.30, tradução 

nossa7)  

Concordamos com eles, pois, sem conhecer e entender a definição de 

número racional e a de número irracional e as características que determinam 

esses dois tipos de números, não é possível compreender o conceito de número 

real. Assim, buscamos pesquisas que tratam de dificuldades no ensino e na 

aprendizagem dos números irracionais (CORBO, 2012; REZENDE, 2013; ZAZKIS; 

SIROTIC, 2004) e que mostram dificuldades na compreensão desses números e 

de noções subjacentes, apresentadas por alunos, professores e futuros 

professores.  

 

3.2.1 Estudos relativos ao ensino e à aprendizagem dos números irracionais: 

dificuldades e possíveis diretrizes 

 

Rezende (2013) traz as concepções de números irracionais de concluintes 

do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Licenciatura em Matemática, 

resultados importantes por trazerem alguns conhecimentos que são necessários 

para entender os números irracionais, o que procuramos considerar nas discussões 

que fizemos com os participantes de nossa pesquisa. Além disso, foi fonte 

inspiradora de algumas questões que aplicamos. 

Essa pesquisadora trouxe, como aporte teórico, a teoria dos campos 

conceituais (VERGNAUD, 1990; 1993; 2003; 2009 apud REZENDE, 2013) e teve 

como objetivo analisar os conhecimentos relacionados a números irracionais 

mobilizados por 21 estudantes brasileiros que finalizavam o Ensino Fundamental, 

                                                             
7 No original: How would it be possible to pass from the rational numbers to the set of real numbers 
without describing the set of irrational numbers? (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 1995, p.30.) 
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o Ensino Médio e a Licenciatura em Matemática e por 21 estudantes franceses, 

concluintes de níveis de ensino correspondentes. 

A escolha por concluintes do Ensino Fundamental foi porque é quando se dá 

a institucionalização dos números irracionais. Para os finalistas do Ensino Médio, o 

objetivo foi analisar como ocorre o aprimoramento desse conceito ao término da 

Educação Básica e, para os formandos em Licenciatura em Matemática, teve duplo 

objetivo: analisar os conhecimentos mobilizados por futuros professores de 

Matemática e apresentar as semelhanças e diferenças entre os conhecimentos 

mobilizados pelos participantes no decorrer do processo escolar.  

Foi realizada uma análise comparativa do ensino de números irracionais 

entre os sistemas de ensino brasileiro e francês, para destacar semelhanças e 

diferenças percebidas no desempenho de alunos dos dois países, em níveis de 

escolarização semelhantes. 

Rezende (2013), após um estudo histórico e epistemológico de livros 

didáticos e de documentos oficiais do ensino brasileiro relacionado aos números 

irracionais, identificou algumas ideias que são necessárias para a construção do 

conceito desses números e salientou que não se esgotam todas as possibilidades, 

o que consideramos quando elaboramos nossos instrumentos.  

Rezende (2013) elaborou questões e atividades matemáticas para analisar 

os conhecimentos relacionados aos números irracionais mobilizados pelos 

participantes nas entrevistas e trazemos alguns resultados que foram importantes 

para nossas reflexões. O grau de dificuldade das atividades é correspondente ao 

Ensino Fundamental, sendo que uma Questão foi acrescentada aos estudantes dos 

outros dois níveis de ensino e outras somente para o nível Superior.  

Questionou sobre a existência e a utilidade ou não de 

√3; √9;  𝜋; 3,14; 0,333 … ; 0,10100100010000 … ; 
2

3
;  −4; √−4  e 0 e concluiu que os 

alunos entrevistados, tanto brasileiros quanto franceses, não atribuíram significado 

correto aos significantes das representações numéricas apresentadas, 

provavelmente por não reconhecerem as caracterizações que determinam os 

números como racionais e irracionais, como a possibilidade ou não de representar 
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um número como quociente de inteiros e o não conhecimento das expansões 

decimais infinitas.  

Rezende (2013) coloca que a ideia de infinito é essencial para a 

compreensão do conceito de número irracional, com o que concordamos. Assim, a 

pesquisadora procurou investigar quais as percepções dos alunos em relação às 

infinitas casas decimais dos irracionais, buscando verificar se distinguem uma 

quantidade que a princípio não pode ser determinada de uma quantidade infinita. 

Para tal, questionou se a quantidade de grãos de arroz que já comeram na 

vida é uma quantidade finita ou infinita, porque “se entende que, se o aluno não 

reconhece ao menos esta diferença entre quantidades finitas e infinitas, ele não 

poderá compreender a ideia de infinitas casas decimais de um número irracional” 

(REZENDE, 2013, p.116-117). As respostas indicaram que a questão das infinitas 

casas decimais não era bem compreendida por alguns dos participantes da 

pesquisa e é motivo de dúvidas e equívocos até entre alunos do Ensino Superior, 

ao dizerem que é um número indefinido, difícil ou impossível de contar.  

Rezende (2013) também concluiu que o conceito de número irracional é 

progressivamente aprimorado conforme avança o nível de escolaridade, 

independente do sistema de ensino em que os alunos estejam inseridos e do 

assunto estar explícito ou não nos currículos e livros didáticos, o que indica a 

necessidade de um longo período para que os números irracionais sejam 

compreendidos.  

Concordamos que, para a compreensão dos números irracionais, é 

necessário tempo e certa maturidade, porém, discordamos do não entendimento 

não estar relacionado ao assunto constar ou não oficialmente dos currículos e/ou 

livros didáticos. Entendemos que essa não compreensão está relacionada, sim, à 

forma como o assunto é abordado. Para Rezende (2013): 

[...] os resultados da presente investigação apontam que é a experiência 
escolar, a diversidade de situações matemáticas vivenciadas pelos 
alunos, e a disponibilidade do professor em conhecer e apresentar a seus 
alunos atividades que favoreçam a desestabilização de conhecimentos 
falsos, que vão favorecer a apropriação do conceito de números 
irracionais. (REZENDE, 2013, p.167-168). 
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Como indica Rezende (2013), portanto, é necessário (re)conhecer as 

representações desses entes matemáticos e se familiarizar com elas.  

Zazkis e Sirotic (2004), por sua vez, fazem uma discussão sobre as ideias 

que estudantes dispensam às representações decimais com expansão decimal 

infinita, o que foi importante para nossas reflexões sobre o tema. Além disso, 

utilizamos em nosso estudo as questões que foram exploradas por elas.  

As pesquisadoras procuram investigar, no que se refere à questão da 

irracionalidade, como diferentes representações influenciam as respostas de 

futuros professores de Matemática e se fundamentam na distinção entre 

representações transparentes e representações opacas.  

Ao citarem Lesh, Behr e Post (1987), colocam que a “habilidade para 

movimentar suavemente entre várias representações do mesmo conceito é vista 

como uma indicação de compreensão conceitual e também como uma meta para 

o ensino” (ZAZKIS; SIROTIC, 2004, p.497, tradução nossa8).  

Elas observaram que, mesmo que seja extenso o volume de pesquisas sobre 

representações na Matemática, apenas uma pequena parte delas se dedica aos 

números e se concentram, principalmente, em números racionais, ao passo que 

são poucos os estudos relacionados às representações dos números irracionais. 

Para examinar como a disponibilidade de certas representações influenciam 

as decisões dos participantes da pesquisa, foram elaboradas duas questões, 

apresentadas a 46 futuros professores que estavam no final do programa de 

formação e que tinham, pelo menos, dois cursos de cálculo no histórico. Utilizamos, 

inclusive, questões bem semelhantes. 

 1. Considere o seguinte número 0,12122122212 … (há um número infinito 
de dígitos onde o número de 2 entre o 1 continua a aumentar em um). É 
este um número racional ou irracional? Como você sabe? 

2. Considere 53/83. Vamos chamar esse número de M. Na realização 

dessa divisão, o visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um 

                                                             
8 No original: The ability to move smoothly between various representations of the same concept is 

seen as an indication of conceptual understanding and also as a goal for instruction. (Tradução 
nossa). 
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número racional ou um irracional? Explique (ZAZKIS; SIROTIC, 2004, p. 
499, tradução nossa9). 

O quociente racional da segunda Questão foi cuidadosamente escolhido, de 

modo que a repetição no visor da calculadora fosse “opaca”, pois esse número é 

uma dízima periódica cujo período tem extensão de 41 dígitos.  

Após a conclusão do Questionário, 16 voluntários do grupo participaram de 

uma entrevista clínica, de modo a esclarecer e expandir as ideias manifestadas e 

deu-se ênfase ao papel que a representação de um número tinha na sua decisão. 

As respostas mostraram que mais de 40% dos entrevistados não 

reconheceram a não repetição na representação decimal como uma representação 

de um número irracional. Além disso, mais de 30% não percebeu como número 

racional uma fração simples, ou deu justificativas incorretas para a afirmação, como 

ser um número racional por ter um número finito de dígitos. Com esses resultados, 

elas concluem que isso evidenciou que uma quantidade significativa de estudantes 

não tem no repertório ativo de conhecimento as definições de racional e irracional.  

Zazkis e Sirotic (2004) observaram algumas tendências nas abordagens dos 

participantes da pesquisa, como aplicar incorretamente ou de forma incompleta a 

definição e não entender a relação entre frações e as representações decimais, 

duas ideias inter-relacionadas e origens de conflitos responsáveis por crenças 

errôneas.  

Em relação à aplicação incorreta ou incompleta da definição, as 

pesquisadoras destacam alguns pontos: se a representação do número apresenta 

um padrão, esse número é racional; 
53

83
 é irracional porque não há um padrão no 

decimal 0,63855421687; 
53

83
 é racional porque ele termina; 

53

83
 poderia ser racional ou 

irracional.  

No que se refere à relação entre as frações racionais e suas representações 

decimais, as pesquisadoras destacam que as abordagens apresentadas são 

                                                             
9 No original: 1. Consider the following number 0.12122122212… (there is an infinite number of digits 

where the number of 2's between the 1's keeps increasing by one). Is this a rational or irrational 
number? How do you know? 
2. Consider 53/83. Let's call this number M. In performing this division, the calculator display shows 

0.63855421687. Is M a rational or an irrational number? Explain. (Tradução nossa). 
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essencialmente processuais, com ponto central na realização da operação de 

divisão e na execução da conversão, em vez de focalizar na estrutura da 

representação fornecida, o que evidencia que a relação entre um número racional 

representado na forma fracionária e as dízimas periódicas não é reconhecida. 

Zazkis e Sirotic (2004) informam, ainda, que os estudantes pesquisados 

tiveram tendência a confiar na calculadora e mostraram preferência pela 

representação decimal em detrimento da representação fracionária e que, 

independente da estrutura da representação, fizeram confusão entre 

irracionalidade e representação decimal infinita e a ideia de “padrão de repetição” 

na representação decimal foi, por vezes, generalizada para significar qualquer 

padrão. 

As pesquisadoras relatam que um possível obstáculo para a não 

compreensão dos números irracionais reside no fato do não reconhecimento da 

equivalência entre as duas definições apresentadas na Matemática escolar. A 

primeira definição diz que “um número irracional não tem uma representação na 

forma 
𝑎

𝑏
, com 𝑎 inteiro e 𝑏 inteiro não nulo” e a segunda, que “a representação de 

um número irracional na forma decimal é infinita e não periódica”. 

A não compreensão de como e quando uma divisão de inteiros resulta em 

uma dízima periódica e, inversamente, cada dízima periódica tem um quociente de 

inteiros que a representa, é considerada pelas pesquisadoras como um elo perdido 

para a compreensão dos números racionais. 

Uma sugestão dada por Zazkis e Sirotic (2004) é a de que nas práticas de 

ensino se dê maior ênfase às representações e às conclusões que podem ser delas 

derivadas e se focalizem as propriedades matemáticas que provem ser as duas 

representações equivalentes, o que constitui um trunfo que pode contribuir para 

que o estudante adquira uma compreensão mais profunda de número. Procuramos 

levar em consideração essas sugestões nas discussões que realizamos com os 

alunos de uma classe da primeira série do Ensino Médio. 

Corbo (2012) traz ideias evidenciadas por professores da Educação Básica 

sobre os números irracionais, o que pode ser indicativo de como o assunto é tratado 

nesse nível de ensino. Teve, como propósito, investigar os conhecimentos 
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necessários ao professor de Matemática, sob os pontos de vista do conteúdo, 

didático e curricular, para ensinar números irracionais na Educação Básica.  

O estudo foi realizado com um grupo de 23 professores da rede pública dos 

ensinos Fundamental e Médio, em um curso de formação continuada e se 

desenvolveu em três fases: a primeira, com a aplicação de um instrumento 

diagnóstico com 11 questões abertas, para identificar os conhecimentos a respeito 

dos números irracionais. Os resultados mostraram lacunas nos conhecimentos 

desses docentes em relação aos assuntos abordados. A segunda fase da pesquisa 

foi realizada por meio de uma intervenção baseada na metodologia Design 

Experiment, para explorar conceitos em relação à densidade dos números 

irracionais e promover reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem 

desse tema na Educação Básica. Na terceira, os professores participantes fizeram 

uma análise das orientações pedagógicas presentes no Currículo do Estado de São 

Paulo (2010), no que se refere aos números irracionais. 

A pesquisadora destaca alguns aspectos dos números racionais que 

considerou necessários para iniciar a discussão sobre os números irracionais e, ao 

ter como referência o aspecto intuitivo, o aspecto algoritmo e o aspecto formal de 

Fischbein (1994), sugeriu uma série de abordagens para cada uma dessas ideias. 

Corbo (2012) também considerou alguns aspectos que precisam ser 

considerados quanto ao ensino dos números irracionais e, tendo a mesma 

referência, indicou abordagens para cada aspecto considerado necessário para a 

compreensão dos números irracionais. 

Concordamos com todos os aspectos apontados por Corbo (2012), o que 

também entendemos serem necessários para a aprendizagem dos números 

racionais e irracionais.  

As pesquisas que apresentamos sobre os números irracionais mostram que 

o assunto não é bem compreendido por alunos de todos os níveis de ensino e, 

inclusive, por professores da Educação Básica, o que pode comprometer a 

aprendizagem desse conceito. Procuramos, assim, com as pesquisas 

apresentadas até o momento, observar equívocos e incompreensões que podem 

ser evocados quando se trata dos números racionais e irracionais, porque 

entendemos que esses conjuntos são essenciais para a compreensão dos números 
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reais, conceito pilar da maioria dos assuntos que permeiam a Matemática, a partir 

das séries finais do Ensino Fundamental. 

No que segue, apresentamos pesquisas que tratam especificamente dos 

números reais, objeto de nosso estudo. 

 

3.3 Sobre os números reais 

 

É notável a importância dos números reais para a Matemática. Mesmo 

assim, estes não apareceram como um tema recorrente em estudos na área de 

Educação Matemática, como também verificaram Soares, Ferreira e Moreira 

(1999). Além disso, encontramos pesquisas realizadas com professores e futuros 

professores da Educação Básica, mas apenas três com alunos do Ensino Médio, 

sendo uma em Israel (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 1995), uma na França 

(ROBINET, 1986) e a outra no Brasil (SILVA, 2011).  

No que segue, apresentamos alguns estudos que tratam do tema. 

 

3.3.1 Estudos relativos ao ensino e à aprendizagem dos números reais: 

dificuldades e possíveis diretrizes 

 

Robinet (1986) realizou seu estudo por meio de um Questionário aplicado a 

257 alunos franceses que cursavam séries correspondentes aos anos finais do 

Ensino Médio brasileiro e a 226 alunos do Ensino Superior, em séries que 

correspondem aos primeiros anos de graduação no Brasil. O objetivo foi investigar 

a interação entre as concepções dos alunos sobre os números reais e a 

aprendizagem das noções de análise.  

No Questionário, Robinet (1986) teve a intenção de abordar pontos que 

foram controversos na Matemática no decorrer da história, tais como: a noção de 

racional, a questão da incomensurabilidade, a noção de infinito e a noção de 

contínuo.  
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Trouxemos alguns resultados obtidos por Robinet (1986) quando os 

participantes foram solicitados a definir números reais, definições que separou em 

duas categorias. Uma categoria cujo tipo de resposta faz alusão aos números, e a 

outra, à representação dos números reais na reta numérica. Na definição de 

número real associada aos números, obteve respostas do tipo: “são os números 

naturais”; “são os números inteiros”; “é o conjunto das frações”; “um número que 

possuiu ou não vírgula”; “excluíram dos reais os irracionais”; “os reais contém os 

números racionais e alguns irracionais”; “os reais são os números racionais e os 

irracionais”; “são todos os números que existem”; “é um decimal ilimitado”; dentre 

outras. Para o outro tipo de definição, obteve que a cada ponto da reta corresponde 

um número real, se acrescentar os números negativos é o conjunto de medidas de 

comprimento e é representável sobre um eixo graduado.  

Robinet (1986) concluiu que os alunos veem o conjunto dos números reais 

mais sob seu aspecto numérico, majoritariamente como ℕ, ℤ, ℚ e 𝔻10, e alguns 

exemplos, como √2 e √3, e que 33% dos participantes tiveram uma concepção 

geométrica, achando que a reta representa ℝ. Ainda, que independentemente do 

nível do grupo pesquisado, deram muito mais importância às várias representações 

dos números do que às suas propriedades específicas. 

Como ponto a ser utilizado no ensino, relata que, intuitivamente, a reta não 

dá a todos os alunos uma boa representação do conjunto ℝ, sendo isoladamente 

insuficiente para tal fim. O conjunto dos números reais deve ser construído e suas 

propriedades explicitadas nessa construção, o que procuramos realizar em nossa 

intervenção.  

Uma das pesquisas sobre números reais mais reportada em nossas leituras 

foi a realizada por Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), com 62 alunos dos níveis 9 

e 10 (o equivalente no Brasil às 1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e 29 futuros 

professores de Matemática na região de Tel-Aviv. A pesquisa trata de investigar a 

noção que alunos do Ensino Secundário e futuros professores têm sobre o conceito 

de número irracional.  

                                                             
10 Para os franceses, 𝔻 é o conjunto dos números decimais com vírgula, sendo esse um subconjunto 

dos números racionais. 
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A investigação partiu do pressuposto de que o entendimento dos números 

irracionais é intuitivamente difícil, por causa de conceitos como 

incomensurabilidade e densidade e que os números racionais, irracionais e reais 

não estão claramente definidos na mente dos estudantes. Segundo os 

pesquisadores, isso se deve à lacuna existente no ensino em relação ao conjunto 

dos números irracionais, com poucos exemplos numéricos como 𝜋 , √2 ou √3; 

resultados parecidos com os encontrados por Robinet (1986), com alunos 

franceses.  

Os autores fazem uma discussão das respostas apresentadas pelos 

participantes da pesquisa em considerar 𝜋, −
22

7
, 0,12122 …, 3√8, 0,0555 …, √16 e 

34,2727 …  pertencente ao conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e/ou 

reais e, em seguida, indagam sobre a definição desses conjuntos numéricos. O erro 

mais comum observado nas respostas sobre a definição de número racional foi 

associá-los a um decimal com número finito de dígitos ou a um número positivo. 

Quanto aos números irracionais, a definição errada mais frequente foi associá-los 

a decimais com uma infinidade de casas decimais ou a um número negativo ou a 

números que não são inteiros.  

A definição de número real muito nos interessa, pois essa definição também 

faz parte de nossos Questionários. Os pesquisadores consideraram como resposta 

correta “um número que é racional ou irracional” (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 

1995, p.36). Poucos estudantes dos níveis 9 (7%) e 10 (16%) responderam 

corretamente. A situação melhora entre os futuros professores (79%), mas ainda é 

uma situação preocupante. No Ensino Básico, a resposta mais prevalente foi tratar 

os números reais como “um número positivo” (40% no nível 9, 22% no nível 10). 

No nível superior, 11% dos alunos não responderam a todos os questionamentos 

e 10% respondeu “todo número” e não perceberam que existem números que não 

são reais, como os complexos, por exemplo.  

A conclusão a que chegaram é que os termos “inteiro”, “racional”, “positivo”, 

“real” são confusos na mente de vários estudantes secundários. Na opinião dos 

pesquisadores, o que está perdido é o entendimento formal dos números irracionais 

e pontuam que os termos “racional”, “irracional” e “real” só podem ser entendidos 
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de forma correta e completa se forem considerados como componentes do mesmo 

sistema conceitual. 

Eles procuraram, também, investigar qual percepção os participantes tinham 

sobre a relação entre os números racionais, irracionais e reais e a reta numérica, 

bem como sobre a cardinalidade desses conjuntos numéricos. Ficou claro para 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) que essas são ideias confusas que estudantes 

de todos os níveis de ensino têm sobre os conceitos de números racionais e 

irracionais, da relações entre eles e das ideias sobre a densidade desses conjuntos 

numéricos. 

Ao investigarem sobre a questão da incomensurabilidade, relatam que o 

principal motivo de não aparecer adequadamente na maioria dos participantes é 

que os envolvidos na Matemática escolar não estão interessados nessas ideias e, 

ao finalizarem a discussão, colocam que, contrariamente às expectativas iniciais, a 

maioria dos estudantes não ficou surpresa ao se deparar com o fato de haver pares 

de segmentos que são incomensuráveis.  

Esse estudo revelou que estudantes, inclusive futuros professores, não 

dominavam noções relacionadas às definições de números racionais e irracionais 

e nem a identificação de características que os diferenciam, bem como não 

mostraram saber classificar os números representados como inteiros, racionais, 

irracionais e reais. 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) chegaram à conclusão de que o ensino 

sistemático da estrutura inclusiva das várias classes de números não é uma 

preocupação da Matemática escolar, o que provoca a incapacidade de estudantes 

definirem corretamente conceitos que envolvem os números racionais, irracionais 

e reais. 

Uma sugestão deles é que a ausência de significado intuitivo para a ideia de 

coexistirem, em um mesmo intervalo, dois conjuntos infinitos de números, ambos 

densos na reta numérica, com características e propriedades particulares, é 

dificuldade que deve ser enfrentada e não evitada no ensino de Matemática.  

Silva (2011) propôs: 
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[…] analisar as imagens conceituais11 dos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio, em ambiente de sala de aula, quando foram estimulados a 
escrever e/ou falar sobre os números reais, motivados por atividades em 
que o uso da calculadora não só foi permitido como estimulado. (SILVA, 
2011, p. 21, grifos da autora). 

 

Ela optou por realizar um Estudo Preliminar exploratório, com 13 questões, 

com 70 alunos de 2ª série do Ensino Médio, dentre os quais saíram os 12 

participantes do Estudo Principal, como estudantes de 3ª série do Ensino Médio. A 

primeira etapa da pesquisa mostrou o panorama de elementos conhecidos e 

desconhecidos desses alunos sobre números reais. No Estudo Principal, as 

atividades foram trabalhadas em duplas e geralmente com a calculadora, para 

explorar as expansões decimais dos reais. As discussões foram gravadas em áudio 

para posterior análise dos debates ocorridos.  

Destacamos os resultados mais contundentes que, de alguma forma, foram 

importantes para nossa pesquisa. 

Utilizou-se o algoritmo da divisão para explorar as expansões decimais das 

frações 
1

8
 e 

50

7
 e os resultados sinalizaram que o algoritmo da divisão é dominado 

pela maioria dos participantes. Porém, o reconhecimento de dízimas periódicas 

ainda provocou dificuldades. Ao incentivar o uso da calculadora, procurou verificar 

se os alunos fariam uma crítica à limitação das casas decimais que aparecem no 

visor, em que pode aparecer 9 dígitos e, para isso, utilizou 1,35353535  e 

2,12345678 . Nenhum aluno do 2º ano questionou a quantidade de dígitos da 

calculadora e não se obteve nenhuma argumentação que discutisse o caráter finito 

ou infinito da expansão decimal, independente do que se segue ou não depois do 

último algarismo.  

Como Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) e Zazkis e Sirotic (2004), Silva 

(2011) trabalhou com 0,12122122212 … . Para classificá-lo como racional, 

estudantes da 2ª do Ensino Médio trouxeram justificativas do tipo: “seu período é 

mantido”; “é dízima, pode ser colocado em forma de fração”; “segue um padrão, 

tem uma lógica”. Para indicá-lo como irracional, foram apresentados argumentos 

                                                             
11 O que Silva (2011) trata em sua tese de imagens conceituais, consideramos em nossa pesquisa, 

com o mesmo sentido, imagem de conceito.  
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do tipo: “não é dizima”; “é uma dízima não periódica”; “não pode ser colocado em 

forma de fração”; “não é periódico”; “é infinito”; “obedece uma sequência e é uma 

dízima ou dízima periódica”; dentre outras. A pesquisadora destacou os atributos 

considerados como relevantes e irrelevantes encontrados nas respostas dos 

estudantes e tirou algumas conclusões, dentre elas a necessidade do uso de um 

vocabulário adequado na Matemática escolar.  

Silva (2011) solicitou que estudantes da 2ª série utilizassem uma calculadora 

e encontrassem a representação decimal do quociente 
53

83
 e questionou se o que 

aparece no visor era um número racional ou irracional. Para classificá-lo como 

racional, obteve como justificativas que “o número que aparece no visor da 

calculadora está na forma fracionária”; “é finito”; “não tem dízima”; “pode ser obtido 

por meio de uma divisão” e, para indicá-lo como irracional, obteve como 

argumentos que “o número não é dízima”; “não possui fim”; “não é periódico, porque 

se multiplicar 0,6385542 por 83 não dá exatamente 53”; “é infinito”, dentre outras. 

A pesquisadora pontuou que muitos abandonaram o quociente 
53

83
 e deram suas 

respostas baseadas apenas no que aparece no visor, e que o atributo “ser fração” 

não foi o mais utilizado pelos participantes para decidir pela racionalidade ou não 

desse quociente. Vale ressaltar que Zazkis e Sirotic (2004) também chegaram a 

conclusões semelhantes.  

A pesquisadora pontuou, ainda, que há uma confusão na utilização do termo 

dízima e infinito e que conceitos como o de densidade, de vizinhança e de números 

reais como medidas não foram evocados pelos alunos da pesquisa, o que sugeriu 

não serem trabalhados em sala de aula, visto que os significados evocados 

remeteram quase que exclusivamente ao aspecto visual da representação decimal.  

Segundo a autora, alguns atributos relevantes para números irracionais 

(“não é dízima”; “infinito”; “não há repetição de períodos”) encontrados nas 

respostas são indicadores de falhas que existem no processo de ensino nas 

escolas, pois os alunos  

[…] apresentam uma imagem conceitual parcial para números irracionais, 
pois utilizaram atributos relevantes nas justificativas, porém a imagem 
conceitual para números racionais é inadequada, pois não consideram a 
divisão de números inteiros que foi realizada na calculadora. (SILVA, 
2011, p.192).  
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Silva (2011) faz um apanhado de descritores da imagem de conceito, 

evocadas nas atividades, considerados como não favoráveis para a construção 

completa das representações decimais de um número real para alunos do Ensino 

Médio 

 as dízimas periódicas estão associadas aos números decimais que 
exibem períodos que nossos olhos podem ver, de preferência na 
calculadora; 

 as dízimas periódicas de períodos longos ou as compostas mais 
elaboradas não estão facilmente relacionadas às frações. É difícil para 
alguns alunos entender que um número dessa natureza possa ser 
representado por uma fração; 

 a notação dos três pontinhos, significando que algum padrão de 
repetição dado irá acontecer para sempre; 

 as representações decimais que possuem na parte decimal um número 
que se repete três vezes são dízimas periódicas; 

 a repetição de dígito no quociente, durante a realização do algoritmo 
da divisão, caracteriza o início do período de uma expansão decimal 
periódica. (SILVA, 2011, p.236). 

Com o segundo bloco de atividades, a pesquisadora teve o objetivo de 

utilizar representações de números irracionais da forma √𝑛  para possibilitar ao 

aluno o trabalho com aproximações racionais. Destacamos algumas afirmações e 

conclusões a que Silva (2011) chegou com a aplicação das atividades 

 O uso constante de aproximações para números irracionais como 

igualdades ( 𝜋 = 3,14; √2 = 1,4; √3 = 1,7) , hábito comum em livros 

didáticos, sem o rigor em esclarecer que se trata de uma aproximação, faz 

com que os alunos acabem por transformar essas falsas igualdades em 

exemplos protótipos e construir uma imagem de conceito incorreta de 

número irracional.  

 Solicitou-se para encontrar dois valores de b nas desigualdades 

N –  0,1 <  𝑏 <  𝑁 +  0,1  e |𝑏 − 𝑁| < 0,1 , para 𝑁 = 2,314 . Os exemplos 

protótipos obtidos nos registros do Estudo Preliminar foram 

2,215; 2,216; 2,311; 2,312; 2,313; 2,314; 2,412; 2,413;  o que caracterizou a 

ideia equivocada de sucessor de um número decimal com vírgula.  

Nas conclusões, Silva (2011) defende que a apresentação do número real 

positivo como o resultado de uma medição é imprescindível do ponto de vista 
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didático, pois mostra aos discentes a insuficiência dos números racionais para essa 

função.  

Silva (2011) destaca que é importante trabalhar com atividades que 

possibilitem o surgimento de processos que envolvam a passagem ao infinito, 

principalmente as divisões de inteiros que geram dízimas periódicas e o uso de 

sequências infinitas e convergentes. Também considerou que foi importante 

explorar atividades com implicações matemáticas e a validade ou não da sua 

inversa, tais como: “se o número é uma fração, então é número racional” ou “se o 

número é uma dízima periódica, então é número racional”.  

A pesquisadora aponta que a deficiência na manipulação das dízimas 

periódicas e nas suas correspondentes frações tem relação direta com os livros 

didáticos, porque estes trabalham apenas casos mais imediatos, como verificados 

nas coleções por ela analisadas. Outra orientação tirada do estudo “é que os 

professores precisam oferecer aos seus alunos experiências didáticas que se 

utilizem das representações fracionária e decimal, por meio de ações que levem os 

alunos a verificarem sob que condições são equivalentes” (SILVA, 2011, p.281). 

Silva (2011) ressalta a importância do uso da calculadora como forma de 

estimular e alertar os alunos a não fazerem afirmações precipitadas, a partir do que 

aparece no visor, e acrescenta que há necessidade de demonstrações 

matemáticas para as evidências visualizadas. Por outro lado, coloca que o aspecto 

visual de um resultado obtido na calculadora pode empobrecer a imagem de 

conceito, e exemplifica que a visualização de 4,2426406871 tem mais significado 

como um número do que a imagem √18 e que há necessidade de conceber o 

número irracional como um número, assim como 2 o é. 

Como sugestão para futuras pesquisas, Silva (2011) se propõe a investigar 

por que o problema da circularidade persiste e, também, proporcionar intervenções 

didáticas e possíveis para o ensino da Matemática escolar e em cursos de formação 

continuada de professores de Matemática. Para nós, uma definição circular de 

número real consiste em apresentar os irracionais como números que não são 

racionais e que os reais são a reunião dos racionais com os irracionais, como se os 

estudantes já compreendessem os números racionais e irracionais. 
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A sugestão dada por Silva (2011) é vislumbrada em nossa pesquisa, visto 

que procuramos utilizar diferentes contextos para discutir, por meio de um texto de 

História da Matemática com Quadrinhos, os números reais e conceitos subjacentes, 

como ordem, densidade e infinito. Talvez, esse seja um caminho que possa 

ultrapassar a circularidade com que o assunto números reais parece ser tratado no 

Ensino Básico e que possa ampliar a imagem de conceito de número real. Dessa 

forma, esperamos contribuir para o ensino e a aprendizagem desse tema para 

grande parte dos estudantes.  

A maneira circular com que os números reais são abordados no Ensino 

Básico também é apontada por outros pesquisadores. Baldino (1994) ressalta que, 

na maioria dos livros didáticos, o assunto é apresentado dessa forma, o que 

também é observado por Cobianchi (2001) e corroborado por Silva (2011), quando 

coloca que a "questão da circularidade utilizada para definir os números reais nos 

livros de Ensino Médio ainda permanece na maioria das coleções de Matemática" 

(SILVA, 2011, p.120). Cobianchi (2001) e Dias (2002) constataram que a maioria 

dos professores participantes de suas pesquisas introduz o conceito de número real 

da maneira como é apresentada nos livros didáticos.  

Dessa forma, entendemos que propriedades importantes para a construção 

da ideia de número real, como relação de ordem, densidade e infinito, parecem ser 

negligenciadas ao se trabalhar com o assunto. Isso mostra a pouca atenção 

dedicada ao ensino de números reais, o que também foi apontado por Silva (2011).  

Essa pouca atenção é refletida nos conhecimentos adquiridos ao longo da 

Educação Básica e observada por meio de ideias errôneas evidenciadas no Ensino 

Superior (ROBINET, 1986,), inclusive por futuros professores, como constatam 

pesquisas com esse público (CORBO, 2012; FISCHBEIN; JEHIAM; CONHEN, 

1995, SOARES; FERREIRA; MOREIRA, 1999).   

A pesquisa realizada por Soares, Ferreira e Moreira (1999) partiu do 

pressuposto de que uma nova abordagem dos sistemas numéricos deve ser 

construída especificamente para a formação de professores e, como ponto de 

partida, deve-se levar em consideração as representações conceituais já existentes 

entre os licenciandos.  
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O objetivo da pesquisa foi conhecer preconcepções e imagens que 

pudessem servir de obstáculo à aprendizagem dos conceitos relativos aos números 

reais, na Licenciatura em Matemática.  

Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de um Questionário aplicado 

a 84 estudantes do curso de Matemática, para conhecer melhor as respectivas 

imagens de conceito de números reais e noções subjacentes. Segundo os 

pesquisadores, detectar as imagens de conceito é extremamente importante do 

ponto de vista da ação didático-pedagógica, por serem “psicologicamente 

resistentes” (FISCHBEIN; JEHIAM; COHEN, 1995) e, se ignoradas, podem se 

transformar em obstáculos de aprendizagem.  

Em suas experiências de ensino, esses pesquisadores têm se deparado com 

certa frequência com referências ao “primeiro número (racional) depois do 1”, ao 

“último número (real) antes do 2” ou expressões dessa natureza, o que parece 

tratar “de uma espécie de recorrência ‘inconsciente’ ao conjunto dos naturais, o que 

indica alguma falha no processo de ampliação dos conjuntos numéricos (dos 

naturais até os reais ) por que passou o aluno” (SOARES; FERREIRA; MOREIRA, 

1999, p.98).  

As respostas obtidas ao questionarem sobre a existência de um maior ou 

menor elemento em um subconjunto limitado de ℝ mostram que um aluno, em cada 

três, não reconhece claramente quando um desses subconjuntos possui elemento 

máximo ou elemento mínimo. Eles concluem que essa imagem de que um 

subconjunto limitado de racionais ou reais deve possuir máximo e/ou mínimo pode 

criar obstáculos à compreensão da noção de irracionalidade e da própria natureza 

do contínuo numérico. Os pesquisadores relatam que esses resultados sugerem 

que é preciso enfatizar uma visão global dos conjuntos numéricos, não só a simples 

relação de inclusão, mas sim como um se situa dentro do outro e quais 

propriedades são específicas do conjunto mais restrito e quais podem ser 

generalizadas para o campo mais amplo.  

Os autores relatam que, nos livros didáticos para a Escola Básica, as 

definições mais encontradas para número irracional o caracterizam como “aquele 

que não pode ser escrito na forma de fração” ou “cuja representação decimal é 

infinita e não periódica”. Apontam que essas caracterizações pressupõem a 
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compreensão dos números reais, que são definidos posteriormente como a união 

dos racionais com os irracionais, sendo essas circularidades reveladas nas 

respostas dos alunos. 

Soares, Ferreira e Moreira (1999) sugerem uma discussão vigorosa e 

aprofundada sobre o significado das expressões: ser fração e não ser fração e que, 

sem um aprofundamento da noção de irracionalidade e do conceito de número real, 

essas ideias ficarão como um mito na formação do futuro professor. Eles ainda 

destacam dois pontos: o primeiro é que a diferença entre racionalidade e 

irracionalidade parece ser percebida como uma simples formalidade. A distinção 

entre um número racional e irracional é percebida apenas na forma de 

representação: fração versus não fração, decimal finito ou periódico versus decimal 

infinito e não periódico. Acrescentam que o sentido e a necessidade dos números 

irracionais não se manifestaram em quase nenhuma resposta, nem o significado 

da incomensurabilidade de dois segmentos de reta, o que, para eles, torna 

compreensível, e comum, a identificação dos números irracionais com formas 

decimais infinitas. O segundo ponto é que as dificuldades na compreensão de 

vários conceitos ligados à estrutura dos reais são complexos de serem superados 

quando não se compreende o sentido e a razão de ser dos irracionais, e citam como 

exemplos: o que significa 2√2 ? Qual o sentido da forma decimal infinita? Os 

irracionais são densos em ℝ? 

Soares, Ferreira e Moreira (1999) pontuam que o estudo dos sistemas 

numéricos é de fundamental importância na formação matemática dos futuros 

professores; porém, relatam que os resultados obtidos em trabalhos similares por 

eles realizados indicam que uma abordagem do tema, especificamente voltada 

para esse público, deve ser formada na Licenciatura. Acrescentam que o conflito 

entre o tipo de abordagem adotada na pesquisa e as imagens de conceito 

evidenciadas acabam por acentuar a desorganização e a insuficiência do conjunto 

de modelos com que os alunos elaboram seu pensamento conceitual. 

Com a pesquisa, concluem que:  

A formação matemática na Licenciatura deve, ao nosso ver, tomar como 
parâmetro essencial o fato de que seus alunos vão se tornar professores 
da escola básica. Isso significa, entre outras coisas, que eles irão, 
eventualmente, ajudar as crianças a construir, criticar e reformular seus 
próprios modelos intuitivos. Por isso a abordagem específica dentro da 
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Licenciatura deveria partir fundamentalmente da problematização das 
concepções e das representações conceituais já existentes entre os 
licenciandos e chegar a uma visão teórica global do conjunto R que, 
efetivamente, instrumentalize para o ensino na escola básica. Uma 
formação matemática sólida para o professor do ensino básico não 
consiste, ao nosso ver, em “superar o intuitivo” e se ater às definições 
formais e às provas rigorosamente dedutivas. (SOARES; FERREIRA; 
MOREIRA, 1999, p.116). 

Entendemos que as indicações constantes nessas conclusões também 

devem ser aplicadas aos alunos do Ensino Médio, uma vez que seria importante, 

para a instrumentalização de conhecimentos relativos aos números reais, partir de 

problematizações das concepções conceituais prévias que os estudantes 

adquiriram no trato com esse conjunto numérico, seja na vida escolar ou no 

cotidiano, em especial aquelas conflituosas.  

As pesquisas que trouxemos procuram desvelar e discutir ideias errôneas 

que os participantes das pesquisas evidenciam ao serem questionados sobre 

números racionais, irracionais e reais. Algumas fornecem indicativos de possíveis 

abordagens para a aprendizagem do tema. Embora essas e outras pesquisas a 

que tivemos acesso ofereçam contribuições importantes para a área da Educação 

Matemática e a quase totalidade delas indique caminhos importantes para a 

aprendizagem do tema, poucas, com exceção das realizadas no Mestrado 

Profissional, oferecem opções e materiais didáticos que possam ser utilizados por 

professores da Educação Básica.  

Em observação a essa carência, elaboramos um texto (ver Apêndice A) para 

ser discutido com estudantes da primeira série do Ensino Médio, com a intenção 

de que conceitos matemáticos equivocados sobre números reais e noções 

subjacentes pudessem ser trazidos à tona, discutidos e refletidos, com o intuito de 

enriquecer o repertório de imagens mentais que os estudantes possuíam e que, 

talvez, possa ser utilizado por professores da Educação Básica.  

Para a elaboração desse material, nos baseamos em indicativos de 

abordagens constantes em pesquisas de Educação Matemática sobre o tema, 

algumas aqui apresentadas, de modo a pontuar as dificuldades registradas nas 

pesquisas que mencionamos e, para a aplicação desse material e com vistas a 

atingir nossos objetivos com esta pesquisa, traçamos caminhos que relatamos no 

próximo capítulo, que trata dos procedimentos metodológicos.   



77 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

A PESQUISA 

Eu não confio na pesquisa solitária, confio na pesquisa solidária. 

JEAN PIAGET 

 

Neste capítulo, descrevemos e justificamos os procedimentos utilizados 

durante a investigação e os meios de coleta de dados. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: um Estudo Preliminar, de caráter 

diagnóstico e um Estudo Principal, do tipo estudo experimental antes-depois com 

um único grupo, com diagnóstico → intervenção → diagnóstico. 

O Estudo Preliminar foi realizado com alunos de terceira série do Ensino 

Médio com um Questionário, cujas respostas serviram de base para a elaboração 

dos instrumentos do Estudo Principal, que foi desenvolvido com estudantes de 

primeira série do Ensino Médio. O Estudo Principal teve três etapas, um 

Questionário Diagnóstico, aplicado antes e após a intervenção e a intervenção 

propriamente dita, que teve, como referência, um texto de História da Matemática 

e Quadrinhos, que denotamos THM. 

Estabelecemos uma trajetória – ver diagrama na Figura 1 – para atingir 

nosso objetivo: “investigar se uma intervenção com discussões sobre o tema 

Números Reais, a partir de um texto elaborado com base na história dos números, 

é uma abordagem que permite superar fatores de conflito cognitivo e enriquecer 

imagens de conceito de número real”. 
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Figura 1: O desenho da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tanto o Estudo Preliminar quanto o Estudo Principal foram realizados em 

uma escola Federal de Ensino Médio/Técnico do estado de Minas Gerais. Foi feito 

um pedido formal ao diretor da Instituição, ao coordenador do Instituto de Ciências 

Exatas e ao coordenador do Ensino Médio, que assinaram e entregaram o Termo 

de Autorização e Compromisso da Instituição Coparticipante da Pesquisa (ver 

Apêndice B).  

Revisão de literatura Referencial Teórico 

Bibliográfica 

Elaboração e aplicação de Questionário do Estudo Preliminar 

Análise dos dados 
Revisão de literatura 

Referencial teórico 

Reelaboração e ampliação do 
Questionário do Estudo 

Preliminar para ser usado no 
Estudo Principal 

Elaboração do THM para a 
intervenção no Estudo 

Principal 

Aplicação do Questionário antes da intervenção 

Intervenção 

Reaplicação do Questionário após a intervenção 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

Imagem de conceito e definição de conceito, fatores de conflito 

potencial e fatores de conflito cognitivo. 
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A professora das turmas envolvidas, que na época lecionava a disciplina 

Matemática, também assinou e entregou um Termo de Autorização e Compromisso 

do Professor Coparticipante da Pesquisa (ver Apêndice C) e concedeu alguns 

horários para que o Questionário do Estudo Preliminar fosse realizado com 

estudantes finalistas do Ensino Médio, em 2015. A mesma docente, no início de 

2016, disponibilizou o primeiro bimestre letivo para que os instrumentos 

programados para o Estudo Principal pudessem ser aplicados com alunos de 

primeira série do Ensino Médio.  

 

4.1 A primeira fase da pesquisa 

 

Nosso objetivo com o Estudo Preliminar foi identificar ideias errôneas que 

são evocadas da imagem de conceito de número real por aprendizes finalistas da 

Educação Básica, para servirem de parâmetro para a elaboração dos instrumentos 

usados no Estudo Principal, de maneira a abordarmos essas dificuldades, 

observadas em 23 protocolos.  

A escolha por alunos de uma 3a série do Ensino Médio foi por, supostamente, 

já terem vivenciado o assunto números reais ao longo da Educação Básica e, com 

isso, podermos obter maiores informações sobre equívocos, dificuldades e 

deficiências que permanecem ao finalizarem o Ensino Fundamental. 

O Questionário (ver Apêndice D) foi dividido em duas partes e aplicado a 23 

estudantes de 3ª série do Ensino Médio que entregaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ver Apêndice E) e o Termo de Assentimento (ver Apêndice F) 

assinados. 

Estabelecemos, como referência para a análise dos dados, a ideia de fator 

de conflito potencial (TALL; VINNER, 1981). 

A trajetória da realização do Estudo Preliminar encontra-se em um texto 

apresentado no Apêndice G, no qual exibimos os procedimentos metodológicos 

adotados, as Questões analisadas, os fatores de conflito potencial identificados em 

relação aos números reais, ideias que foram evocadas da imagem de conceito que 
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consideramos como dificultadoras para a aprendizagem dos números reais, e 

alguns outros resultados obtidos. 

 

4.2 A segunda fase da pesquisa 

 

As indicações constantes nos documentos oficiais de ensino, os resultados 

obtidos no Estudo Preliminar e as pesquisas em Educação Matemática sobre 

números reais, juntamente com o aporte teórico, influenciaram a elaboração, a 

estruturação e o desenvolvimento das atividades do Estudo Principal, a segunda 

fase da pesquisa.  

O Estudo Principal foi dividido em três etapas consecutivas. Na primeira, 

antes da intervenção, elaboramos e aplicamos o Questionário Diagnóstico. Na 

segunda etapa, fizemos a intervenção propriamente dita. Na terceira, reaplicamos 

o Questionário Diagnóstico da primeira etapa.  

 

4.2.1 A primeira etapa do Estudo Principal 

 

Na primeira etapa do Estudo Principal, aplicamos o Questionário Diagnóstico 

(ver Apêndice I) que, devido à sua extensão, foi dividido em três partes.  

Como descrevemos, o Questionário Diagnóstico é uma adaptação do 

Questionário aplicado no Estudo Preliminar. Buscamos termos mais apropriados 

para reelaborar as perguntas de modo “[...] que as questões possuam potencial 

para expor a imagem de conceito do respondente” (VINNER, 1991, p. 74, tradução 

nossa12), antes de serem aplicadas no Estudo Principal. Além disso, algumas 

perguntas foram desmembradas e/ou reestruturadas, com termos que entendemos 

mais pertinentes e outras foram desconsideradas, por não trazerem o que 

esperávamos. Contudo, sentimos necessidade de ampliar o rol de perguntas e 

incluir questões que envolvessem especificamente os números racionais e 

irracionais, devido à importância do entendimento desses conjuntos numéricos 

                                                             
12 No original: [...] questions that have the potential to expose the respondent's concept image. 
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para a compreensão do conjunto ℝ. 

Aplicamos esse Questionário antes da intervenção para identificar fatores de 

conflito potencial e ideias errôneas expressos nos protocolos pelos participantes da 

pesquisa ao iniciarem o Ensino Médio, em relação a conceitos que envolvem os 

números reais.  

Por causa dos nossos objetivos com esta pesquisa e pelo seu desenvolver, 

trouxemos para análise quatro questões do Questionário Diagnóstico (ver Figura 

2). Para melhor compreensão do leitor, a numeração e a sequência das questões 

não é a mesma apresentada no Apêndice I.  

 

Figura 2: Questões do Questionário Diagnóstico que trouxemos para nossas 
análises 

1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 

reais que você imagina ilustrar sua definição.  

 

2) No Ensino Fundamental são trabalhados os conjuntos dos números inteiros, racionais, 

irracionais e reais. Abaixo se encontra uma tabela em que você deve marcar um X na 

Coluna, ou Colunas, em que o número faz parte do conjunto em questão. Depois, 

responda às perguntas que estão logo após a tabela. 
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𝟎      

−𝟕      

𝝅      

a) Que critérios você usou para dizer que não é um número? 

b) Que critérios você usou para classificar o número como inteiro? 

c) Que critérios você usou para classificar o número como racional? 

d) Que critérios você usou para classificar o número como irracional? 

e) Que critérios você usou para classificar o número como real? 

 

3) Responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o seguinte número 0,12122122212 ... (aumenta-se sempre uma unidade do 

algarismo 2 entre o algarismo 1). Esse número é racional ou irracional? Como você 

sabe? 

b) Considere o seguinte número: 0,759122122122... (o padrão 122 sempre se manterá). 

Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

 

4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 

visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, 

o visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? 

O que levou você chegar a essa conclusão? 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fizemos a análise didática de cada uma das questões do Questionário 

Diagnóstico, com objetivos e justificativas para estarem presentes na investigação, 

e expomos possíveis respostas que pudessem ocorrer, inclusive as que surgiram 

no Estudo Preliminar. No Apêndice J, apresentamos a análise didática das quatro 

Questões que trouxemos para nossa análise de dados. 

 

4.2.2 A segunda etapa do Estudo Principal 

 

A intervenção que realizamos constituiu a segunda etapa do Estudo Principal 

e, nesta seção, expomos os caminhos e justificativas que nos levaram à construção 

do material desenvolvido nessa intervenção e como foi aplicado.  



83 
 

 
 

Tivemos, como principal objetivo, com o uso do THM, introduzir e/ou 

esclarecer ideias sobre os números racionais, irracionais, reais, suas definições, 

características e propriedades, relações entre os conjuntos numéricos ℕ, ℚ e ℝ, e 

a correspondência deles com a reta numérica. Para isso, tentamos provocar fatores 

de conflito cognitivo que pudessem fazer cada aluno da classe questionar ideias 

conflituosas ou errôneas sobre números reais presentes na imagem de conceito 

dele e que, por ventura, fossem incoerentes com os assuntos que estavam em 

discussão e, com isso, contribuir para que cada um enriquecesse sua imagem de 

conceito. 

Construímos o THM que, no nosso entender, poderia contribuir para a 

aprendizagem do tema números reais, bem como estabelecer uma interação entre 

os participantes, o professor e o objeto de estudo, mediados pelo diálogo.  

Todo conhecimento envolve uma relação entre o aprendiz e o objeto de 

estudo e para que esse conhecimento seja estabelecido, os meios de interação são 

importantes, dentre os quais destacamos o diálogo e a mediação. Assim, durante 

todo o Estudo Principal que aconteceu em ambiente de sala de aula, tivemos uma 

atitude de professor-pesquisador e procuramos estabelecer uma aproximação 

entre aspectos didáticos e aspectos metodológicos e pedagógicos, por meio de 

discussões baseadas no texto fornecido, que foram fomentadas para que os 

estudantes pudessem (re)construir os conceitos em jogo.  

Nesse ambiente, tem-se o professor-pesquisador como elaborador, condutor 

e observador da intervenção, com preocupação maior com o processo do que com 

o produto e os dados, obtidos de maneira descritiva, que evidenciaram os 

significados atribuídos pelos aprendizes em relação aos assuntos tratados. De 

acordo com Lüdke e André (1986), essas são algumas características da pesquisa 

com análise qualitativa dos dados em Educação, em cuja Categoria enquadramos 

a nossa.  

Escolhemos desenvolvê-la com estudantes de 1ª série do Ensino Médio, 

primeiramente porque é nessa série que se trabalham especificamente os números 

reais e, também, porque, provavelmente, esses alunos já tiveram contato com o 

assunto, uma vez que, nos atuais documentos oficiais brasileiros de ensino, esse 

conjunto numérico faz parte do conteúdo a ser trabalhado no Ensino Fundamental. 
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Outro motivo para essa escolha é que gostaríamos que os participantes não 

apresentassem, ao final da Educação Básica, as mesmas dificuldades observadas 

em nosso Estudo Preliminar. 

Os 49 estudantes da primeira série do Ensino Médio foram convidados a 

participar da pesquisa por meio de uma carta convite (ver Apêndice H), que contém 

nosso objetivo com a pesquisa e como esta seria desenvolvida, as condições 

necessárias para que o estudante fosse participante do estudo, e algumas 

solicitações de procedimentos dos alunos frente ao desenvolvimento das 

atividades, com vistas a atingir nossos objetivos.  

A carta convite também contém perguntas sobre o perfil dos estudantes e a 

sugestão de uma letra acompanhada de um dígito em vez de um apelido, proposta 

que foi prontamente aceita por todos os estudantes presentes. Assim, os 49 

estudantes dessa turma foram nomeados de A1 a W2, uma sugestão do 

pesquisador para facilitar a identificação deles nos debates e nas análises.  

Para a escrita da tese, percebemos que seria mais viável denominá-los com 

um nome. Assim, posteriormente, pedimos aos estudantes que, para a escrita deste 

texto, em vez da letra com o dígito, utilizassem um nome fictício, o que também 

concordaram. Informamos que, para resguardar a identidade dos participantes, 

nenhum nome é próximo ou coincide com o verdadeiro de algum aluno da turma.  

A investigação foi desenvolvida em sala de aula e em horários oficiais de 

aula de Matemática. Todos os 49 alunos da turma, integrantes ou não da pesquisa, 

participaram de todas as atividades e, nas discussões que ocorreram, tiveram a 

oportunidade de apresentar suas reflexões, sugestões e dúvidas sobre o assunto 

em debate.  

Todos os 49 estudantes da classe concordaram em participar da pesquisa e 

entregaram o Termo de Assentimento assinado (TA) (ver Apêndice K), mas só 

consideramos para nossas análises os dados dos 31 estudantes que, além do TA, 

entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice E) 

assinado por um representante legal.  

Os 31 aprendizes considerados participantes do Estudo Principal tinham, na 

época, idade entre 14 e 16 anos e estavam assim distribuídos:  
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 Novatos: 23, oriundos de três redes de ensino (1 da municipal, 10 da 

estadual e 12 da particular) 

 Obs: Estes alunos foram selecionados de um contingente de 1060 

inscritos para realizar o teste de seleção, para ocupar uma das 35 vagas da 

escola para iniciantes no 1º ano – dados fornecidos pela secretaria da 

escola. 

 Repetentes: 8, no ano anterior eram oriundos de três redes de ensino (4 

da municipal, 2 da estadual e 2 da particular). 

Escolhemos realizar a segunda fase da pesquisa em sala de aula e em 

horários oficiais da disciplina Matemática porque, desse modo, utilizaríamos o 

ambiente em que normalmente ocorrem os processos de ensino e de 

aprendizagem e, assim, os resultados obtidos seriam similares aos que, em geral, 

acontecem na prática escolar. Consideramos essa atitude importante porque temos 

a ambição de que o material que elaboramos possa ser utilizado por outros 

professores. 

Com base no material elaborado, foram realizados debates sobre os 

assuntos nele constantes, organizados e dirigidos por nós, no papel de professor-

pesquisador, durante todo o processo. Esses debates foram áudio-gravados e o 

pesquisador foi o único responsável pela coleta, observação, organização e análise 

dos dados.  

Nos debates, tivemos o cuidado de deixar que as expressões dos alunos 

fossem livres e sem intervenção. Somente em momentos que julgamos oportuno, 

durante os diálogos, procuramos captar as informações expressas de maneira 

equivocada, em geral com perguntas de retorno, com as quais tentamos induzir o 

aluno a concretizar ideias matemáticas formais sobre o conceito abordado, sem 

perder de vista nossos objetivos com a investigação. 

Para realizar os diálogos, procuramos elaborar o THM (ver Apêndice A) em 

consonância com apontamentos encontrados nos documentos oficiais de ensino 

sobre o tema, com o referencial teórico escolhido e de forma a incluir algumas 

indicações de abordagem extraídas de nossa revisão de literatura. Também, na 

construção do THM, procuramos incluir momentos que abordassem dificuldades 
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observadas nas pesquisas de nossa revisão de literatura e, em especial, que 

trouxessem à tona para discussão os fatores de conflito potencial identificados no 

Estudo Preliminar e ideias que consideramos como dificultadoras para a 

aprendizagem dos números reais que encontramos nesse estudo.  

Dessa forma, sob nosso olhar, tivemos o cuidado de elaborar um texto com 

Quadrinhos que não fosse apenas um material informativo e empírico, mas que 

conduzisse a discussões esclarecedoras sobre dificuldades e/ou erros observados, 

tais como: não conhecimento dos números que compõem o conjunto dos números 

reais e de suas definições e características, não equivalência entre as formas de 

representação desses números, não (re)conhecimento das relações de inclusão 

existentes entre os conjuntos numéricos, não conhecimento e/ou não compreensão 

da definição de número real, dentre outros.  

Concordamos com Eves (1995) que “o estudante aprende tanto melhor um 

assunto quanto mais de perto o ensino desse assunto acompanhar seu 

desenvolvimento histórico” (EVES, 1995, p. 693). Assim, o THM é estruturado por 

trechos escritos, envolvendo a História dos Números, seguidos de Quadrinhos, 

cujos balões contêm diálogos entre personagens numéricos que tratam de temas 

e conceitos matemáticos que são foco desta pesquisa e sobre os quais queríamos 

que os participantes refletissem.  

Essa escolha é respaldada, também, por apontamentos encontrados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), 

que sugerem que a História da Matemática oferece contribuições importantes para 

os processos de ensino e de aprendizagem e que “a própria história dos conceitos 

pode sugerir caminhos de abordagem deles, bem como os objetivos que se 

pretendem alcançar deles” (BRASIL, 1998, p.43). Como exemplo, é citado que “isso 

fica evidente quando se percebe que a ampliação dos campos numéricos 

historicamente está associada à resolução de situações que envolvem medidas” 

(BRASIL, 1998, p.43). 

Imbuídos dessas indicações, começamos o THM pela exploração da 

questão da contagem e da medida e a relação delas com o surgimento de diferentes 

tipos de números, para mostrar ao leitor que o número é uma criação humana que 
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não surgiu por acaso e que, inicialmente, foi utilizado unicamente para resolver 

problemas da vida diária e só muito depois foi concebido de forma mais abstrata.  

Em seguida, no THM, apresentamos a criação dos conjuntos ℕ, ℚ, 𝕀 e ℝ, 

discutimos características e propriedades de seus elementos e suas relações com 

a reta numérica. Para terminar o debate sobre os conjuntos numéricos, mostramos 

a criação, características e propriedades do conjunto dos números inteiros (ℤ) e do 

conjunto dos números complexos (ℂ). 

Para finalizar o THM, exibimos o surgimento da álgebra, discutimos o 

conceito de variável e as representações dos intervalos reais porque envolvem os 

conceitos debatidos com os números reais. 

As discussões sobre os números inteiros13 e complexos, bem como sobre 

variáveis e intervalos reais, não foram realizadas, mas não as retiramos dos 

apêndices (ver Apêndice A), porque queremos mostrar nossa ideia original, que era 

chegar à discussão das representações dos intervalos reais, em especial na forma 

algébrica, o que não foi possível. Outro motivo para deixar, neste relatório, a íntegra 

do texto do THM é que talvez possa ser utilizado por algum pesquisador que tenha 

a intenção de investigar o assunto intervalos reais.  

No desenvolvimento das ideias presentes em cada um dos tópicos do THM 

procuramos mostrar ao leitor que a Matemática não é um conjunto de regras e 

conhecimentos estáticos, nem um produto pronto e acabado, como parece ser o 

caso em muitos dos compêndios escolares com os quais trabalhamos. 

Intencionamos evidenciar que a Matemática é um processo criativo, ela é dinâmica 

e produto do pensamento humano, repleta de desafios, estagnações e avanços, 

aceitações e recusas, como nos informam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o terceiro e o quarto ciclos do Ensino Fundamental: “Fruto da criação e 

invenção humanas, a Matemática não evoluiu de forma linear e logicamente 

organizada. Desenvolveu-se com movimentos de idas e vindas, com rupturas de 

paradigmas.” (BRASIL, 1998, p.25).  

                                                             
13 Esse texto foi entregue aos alunos para leitura no penúltimo Encontro. 
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Expomos os motivos e caminhos escolhidos para a elaboração do THM e, 

no que segue, apresentamos mais algumas justificativas e a maneira como ele foi 

utilizado e discutido durante a intervenção.  

O THM traz um conjunto de atividades e questões que foram discutidas com 

os participantes da pesquisa sobre propriedades dos conjuntos numéricos e 

características dos seus elementos, com enfoque na diferença entre conjuntos 

discretos e conjuntos densos e suas relações com a reta numérica, com vistas a 

chegar à completude de ℝ , pois tínhamos interesse em questões relativas à 

densidade.  

Tais atividades e questões envolvem, principalmente, a representação dos 

números racionais na forma 
𝑎

𝑏
, com 𝑎  em ℤ  e 𝑏  em ℕ∗  e as relações que se 

estabelecem entre esses quocientes e a equivalente representação decimal, bem 

como a transformação de uma na outra. Além disso, procuramos trabalhar os 

números irracionais representados na forma decimal e alguns quocientes, com 

vistas a desmistificar que nenhum número irracional pode ter uma representação 

desse tipo. 

Geralmente, no início de cada tópico, colocamos algumas perguntas sobre 

o assunto a ser abordado, para que fossem respondidas por escrito, com o objetivo 

de colocar indagações antes das discussões dos Quadrinhos. Dessa forma, 

procuramos identificar ideias que fizessem parte da imagem de conceito e de ideias 

errôneas que poderiam influenciar as respostas posteriores à discussão do 

assunto.  

Ao final da discussão sobre o texto e os Quadrinhos, pedimos a cada um dos 

presentes que, eventualmente, retificasse as respostas dadas antes, porque os 

assuntos tratados poderiam provocar fatores de conflito cognitivo e fazer o 

estudante reestruturar conhecimentos anteriores. Também, por meio das 

respostas, queríamos verificar a potencialidade de contribuição dos diálogos entre 

os personagens presentes nos Quadrinhos e das discussões dos textos históricos 

para a ampliação da imagem de conceito sobre o tema discutido, como forma de 

avaliar o uso desse material para a aprendizagem. 
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As atividades foram desenvolvidas na disposição em que se encontram no 

THM e, para que os participantes se ambientassem com a pesquisa e com a turma 

– a maioria é oriunda do Ensino Fundamental de várias escolas e regiões diferentes 

– inicialmente solicitamos que cada parágrafo fosse lido por um deles, antes do 

debate com a turma.  

Cada parágrafo que envolve algum conceito matemático importante foi 

explicado ou debatido e cada fala dos personagens foi discutida com o grupo. Ao 

final dos debates sobre algum assunto, perguntávamos se alguém queria 

acrescentar e/ou questionar alguma coisa.  

Destacamos que todo o material necessário para a realização da pesquisa 

foi fornecido a cada um dos 49 estudantes que, após cada Encontro, o devolviam 

ao pesquisador para serem analisados.  

Para auxiliar nossas análises e observações e retomar assuntos não 

compreendidos, ao final de cada encontro os participantes tiveram alguns minutos 

para responder, numa tira de papel (one minute paper – OMP) (ver Apêndice L), 

três questões: o que era de conhecimento dele antes das discussões; o que 

aprendeu de novo; e quais as dúvidas que restavam.  

As anotações no OMP foram lidas e analisadas pelo pesquisador, ao final de 

cada encontro e o próximo, via de regra, iniciava-se com discussões referentes às 

dúvidas e/ou equívocos neles colocados pelos alunos da classe, por meio de 

perguntas escritas na lousa. Também colocávamos outras questões na lousa para 

direcionar os debates. 

Outra atitude tomada por nós foi pedir a um estudante, em especial os não 

participativos, para ler e explicar os balões dos Quadrinhos que diziam respeito às 

dúvidas apresentadas por ele no OMP, para que ele sanasse as próprias 

dificuldades. 

Como a intervenção foi realizada em ambiente de sala de aula e em horários 

oficiais da aula de Matemática, o processo trouxe uma preocupação vertente, 

manifestada pelos estudantes em alguns momentos, que é a questão da nota. 

Neles, a professora informou que a participação seria pontuada e que os temas 

discutidos seriam cobrados na avaliação ao final do bimestre. Acreditamos que isso 
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não tenha influenciado de maneira significativa os resultados de nossa pesquisa, 

pois é assim que funciona um ambiente escolar real, no qual ocorrem os processos 

de ensino e de aprendizagem e porque ambicionamos que o material desenvolvido 

com essa turma seja utilizado de maneira similar por professores da Educação 

Básica, o que inclui avaliações quantitativas para verificar se houve, ou não, 

aprendizagem.  

O tempo previsto para o desenvolvimento do Estudo Principal foi o de um 

bimestre14, porém, as discussões foram frutíferas e o tempo disponível não foi 

suficiente para desenvolver todas as atividades, apenas o bastante para as 

discussões sobre os números reais.  

A abordagem que fizemos para os números reais requereu um 

planejamento, no qual destacamos o que pretendíamos discutir em cada parágrafo 

e em cada Quadrinho, um texto extenso que não apresentamos nesta pesquisa.  

Não apresentamos, também, uma exposição detalhada de cada Encontro 

porque entendemos que se o material for utilizado em outra ocasião, por um 

docente, um pesquisador ou em um curso de formação continuada para 

professores de Matemática, poderá ser adaptado pelo utilizador para estabelecer a 

relação entre o ensino e a aprendizagem.  

 

4.2.3 A terceira etapa do Estudo Principal 

 

Nesta etapa final da intervenção, fizemos uma segunda aplicação do 

Questionário Diagnóstico, sem alterações nas Questões, para fazer um estudo 

comparativo entre as ideias iniciais e finais de cada participante sobre os temas 

investigados. O objetivo dessa reaplicação foi verificar se houve, ou não, 

enriquecimento da imagem de conceito de cada um deles e se surgiram, ou não, 

os mesmos fatores de conflito potencial ou outras ideias contraditórias. 

                                                             
14 O primeiro ano da escola onde foi realizada a pesquisa tinha três aulas semanais de Matemática. 
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A não evidência de fatores de conflito potencial, ao final do processo, sugere 

que as discussões promovidas com a leitura e o debate do THM contribuíram para 

o enriquecimento da imagem de conceito, no que se refere aos números reais. 

A realização das três etapas da pesquisa gerou um volume extenso de 

dados, dos quais escolhemos alguns para nossas análises, escolha essa que se 

baseou nos que pudessem contribuir para responder nossas questões de pesquisa. 

A discussão desses dados é apresentada no próximo Capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

NOSSO OLHAR SOBRE OS DADOS 
DA PESQUISA 

Nas questões matemáticas não se compreende a incerteza nem a 

dúvida, assim como tampouco se podem estabelecer distinções 

entre verdades médias e verdades de grau superior. 

HILBERT 

 

Neste Capítulo, apresentamos as análises dos protocolos obtidos no Estudo 

Principal com a aplicação do Questionário Diagnóstico antes e depois da 

intervenção com o Texto de História da Matemática (THM), para responder às 

nossas questões de pesquisa:  

Quais elementos da imagem de conceito de número real foram evocados 

antes e depois de uma intervenção sobre o tema Números Reais, por um grupo de 

alunos da 1ª série do Ensino Médio? 

Quais fatores de conflito potencial, relacionados aos números reais, foram 

evidenciados nas respostas desses estudantes antes e depois da intervenção? 

O Questionário Diagnóstico tem 28 questões, mas, para este texto, 

consideramos apenas quatro, por serem diretamente relacionadas às nossas 

questões de pesquisa. Na Questão 1, observamos a definição de conceito de 

número real apresentada pelos 31 participantes e os exemplos evocados de 

número real. Na Questão 2, analisamos as classificações feitas por eles sobre os 

números dados como inteiro, racional, irracional e real e as justificativas 

apresentadas para as classificações realizadas. Na Questão 3, identificamos os 

conceitos que evocaram sobre a questão das expansões decimais infinitas e, na 

Questão 4, sobre a relação que fazem entre um quociente racional e seu 
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equivalente na forma decimal. Em todas as questões também tivemos como 

objetivo identificar fatores de conflito potencial, como, por exemplo, se um 

participante considerou que “todo número é real” em uma Questão e, em outra, 

julgou que determinado tipo de número não é real. 

Para a análise do Questionário Diagnóstico após a intervenção, trazemos 

trechos da discussão e dos diálogos que ocorreram e que achamos importante 

destacar, pois evidenciam equívocos, fatores de conflito cognitivo dos participantes 

ou mostram nossa intenção com os debates.  

Nessa análise, observamos se os fatores de conflito potencial apresentados 

antes da intervenção não mais aparecem, permanecem ou se outros surgem. Ao 

final, fazemos, para cada participante, uma comparação entre as ideias expressas 

nas respostas às quatro Questões do Questionário antes e depois da intervenção 

com o THM, para concluir sobre o enriquecimento ou não da imagem de conceito 

de número real.  

O que está escrito entre aspas e itálico corresponde à transcrição de 

respostas obtidas nos protocolos dos alunos participantes. Caso no texto tenha 

uma frase que esteja entre aspas e não itálico, representa a ideia apresentada pelo 

participante, mas não uma transcrição. 

 

5.1 Imagem de conceito de número real e fatores de conflito potencial, antes 

da intervenção 

 

Apresentamos a análise dos protocolos dos 31 estudantes da 1ª série do 

Ensino Médio, participantes do Estudo Principal, obtidos com as quatro questões 

do Questionário Diagnóstico que interessam para esta tese, antes da intervenção. 

Procuramos destacar ideias errôneas, para verificar se permanecem após as 

discussões provocadas com base no THM.  

Estruturamos o texto da seguinte forma: para cada uma das quatro 

Questões, colocamos o enunciado, seguido de um Quadro com as Categorias de 

análise que, em geral, se encontra dividido em quatro Colunas, sendo uma para 

enumerá-las, uma para descrevê-las, uma com a quantidade de participantes 
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classificados naquela Categoria e uma com os nomes desses participantes. Após 

cada quadro, apresentamos um ou dois exemplos de respostas para as Categorias, 

com nossas justificativas. 

Destacamos que a Categoria dos que responderam corretamente sempre foi 

considerada, mesmo que não houvesse nenhum representante para ela, para 

evidenciar o enriquecimento, ou não, após a intervenção, da definição de conceito 

e também se apresentaram respostas “formais” que consideramos esperadas para 

o Ensino Médio e que, no nosso entender, são: 

 Para um racional: qualquer número que possa ser expresso na forma 

𝑝

𝑞
 (𝑝 ∈ ℤ 𝑒 𝑞 ∈ ℕ∗ ) ou equivalentemente, números que admitem uma 

representação com expansão decimal infinita e periódica.  

 Para um irracional: qualquer número que não possa ser expresso na 

forma 
𝑝

𝑞
 (𝑝 ∈ ℤ 𝑒 𝑞 ∈ ℕ∗) ou equivalentemente, números que admitem uma 

representação com expansão decimal infinita e não periódica. 

 Para um real: qualquer número racional ou irracional. 

Vale destacar que esses são os tipos de respostas que desejávamos obter 

ao final da intervenção; no entanto, se o participante apresentou outros 

argumentos, mas com os quais se possa caracterizar esses conjuntos numéricos, 

sua definição foi aceita como “formal”. 

 

5.1.1 Questão 1 

 

Concordamos com Tall e Vinner (1981), que afirmam que um tipo 

particularmente grave de fator de conflito potencial é aquele que envolve um conflito 

direto com a definição de conceito, pois pode impedir a aprendizagem. Assim, com 

a Questão 1 (ver Figura 3), buscamos a definição de conceito de número real e 
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fatores de conflito potencial evidenciados nas respostas quando comparadas com 

os exemplos dados pelos participantes para ilustrar a definição apresentada15.  

 

Figura 3: Questão 1 

1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 

reais que você imagina ilustrar sua definição.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Classificamos as 31 definições de conceito de número real em sete 

Categorias, apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Categorias de respostas para a definição de conceito de número 
real 

Cat. Definições Nº Participantes16 

1 São os números racionais e irracionais 2 Demóstenes e Will. 

 
2 

São os números racionais e irracionais, 
porém existe algum elemento expresso 
em linguagem matemática inadequada 

 
3 

 
Kauã, Marcela e Sara. 

3 Exclui os números irracionais dos números 
reais 

5 Bernardo, Fernando, Queny,  
Rosalina e Zita, 

4 Exclui os números racionais e irracionais 
dos números reais 

1 Patrícia. 

5 Exclui as dízimas periódicas dos números 
reais 

2 Gustavo e Osvaldo. 

6 Define números reais como sendo um, ou 
alguns, de seus subconjuntos 

9 Elza, Fred, Gil, Josivaldo, Luan, 
Natanaela, Pablo, Urias e Yago.  

 
7 

Não apresentaram nenhuma característica 
dos números reais  

 
9 

Alba, Brás, Casemiro, Diná, Everaldo, 
Ian, Inácio, Karoline e Taís. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 1, colocamos Demóstenes e Will, que trouxeram a definição 

para número real mais próxima da que admitimos como esperada para o Ensino 

Médio, como a de Demóstenes (ver Figura 4). Porém, ele não deu exemplos e Will, 

uma gama variada de números reais, incluindo racionais e irracionais. 

 

 

                                                             
15 Todas as definições apresentadas com os exemplos utilizados para ilustrá-la, por cada um dos 

participantes, se encontram no Quadro 15.  
16 Os nomes dos participantes inseridos aqui são fictícios, a fim de resguardar a sua identidade. 
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Figura 4: Resposta de Demóstenes para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 2, colocamos Kauã, Marcela e Sara, que trouxeram, de alguma 

forma, uma definição próxima da esperada, com ideias subjacentes corretas, porém 

expressas com algum termo com significado matemático incorreto, conforme 

podemos observar no trecho grifado por nós na resposta de Sara (ver Figura 5). Os 

três trouxeram racionais e irracionais como exemplos de números reais. 

 

Figura 5: Resposta de Sara para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 3, colocamos cinco participantes, três que excluíram os 

números irracionais de forma explícita, como Queny (ver Figura 6).  

 

Figura 6: Resposta de Queny para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nesta mesma Categoria, inserimos dois participantes que excluíram os 

números irracionais implicitamente, como Rosalina (ver Figura 7). Nenhum deles 

deu um irracional como exemplo de número real, o que ratifica as definições 

apresentadas. 

 

Figura 7: Resposta de Rosalina para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Patrícia, única representante da Categoria 4, colocou que o conjunto dos 

números reais “engloba todos os conjuntos” (ver Figura 8). Não temos como saber 

a que tipo de conjuntos se referia, mas, com setas, excluiu dos reais os racionais e 

irracionais. Como deu alguns racionais como exemplo, mostrou uma ideia 

contraditória com a definição exibida. 

 

Figura 8: Resposta de Patrícia para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gustavo e Osvaldo estão na Categoria 5, com exemplos que compactuam 

com as definições dadas. O primeiro excluiu as dízimas periódicas e o segundo, as 

dízimas periódicas e as raízes irracionais (ver Figura 9). 
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Figura 9: Resposta de Osvaldo para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 6, temos os nove participantes que incluíram algumas 

características dos números reais, porém, com argumentos que não são suficientes 

para defini-los. Todos apresentaram exemplos que estão de acordo com a definição 

apresentada. 

Trazemos a resposta de Natanaela, que mostra alguns subconjuntos dos 

números reais, porém, insuficientes para defini-los (ver Figura 10). 

  

Figura 10: Resposta de Natanaela para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também exibimos a resposta de Pablo que definiu os números reais como 

aqueles que são positivos e inteiros e exemplificou com um subconjunto dos reais 

que possui apenas 6 elementos (ver Figura 11). 

 

Figura 11: Resposta de Pablo para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 7, estão os nove participantes que não apresentaram nenhuma 

característica dos números reais para defini-los e, aparentemente, deram exemplos 
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compatíveis com os seus argumentos. Um exemplo disso é a resposta de Everaldo 

(ver Figura 12).  

 

Figura 12: Resposta de Everaldo para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse grupo também estão Casemiro, Inácio e Taís, cujas respostas não 

compreendemos (ver Figura 13) e Diná, que não deu uma definição. 

 

Figura 13: Resposta de Taís para a Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pela comparação que fizemos entre as definições de conceito de número 

real e os exemplos para ilustrá-las, não identificamos fatores de conflito potencial 

nas respostas de 26 dos 27 participantes que ofereceram definição e exemplos. 

Apenas Patrícia apresentou o fator de conflito potencial “Racionais não são reais” 

versus “Existem racionais que são reais”, pois escreveu “Engloba todos os 

conjuntos exceto os racionais [e] irracionais” (ver Figura 8) e, no entanto, deu como 

exemplos 0,1 e 
1

3
. 

Apresentamos, no Quadro 2, a quantidade de participantes que deu certo 

tipo de representação como exemplo nos conjuntos numéricos Inteiro, Racional não 

inteiro e Irracional. Consideramos os inteiros separadamente, porque observamos 

a alta frequência com que estes foram dados como exemplos de números reais. 
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Informamos que números irracionais representados com o símbolo de raiz, 

denominamos raízes irracionais. Em seguida, tecemos alguns comentários sobre 

os resultados obtidos.  

 

Quadro 2: Tipos de reais apresentados pelos participantes para ilustrar a 
definição de conceito  

Conjunto numérico Tipo de representação Quantidade de 
participantes 

 
Inteiro 

Zero (0) 6 

Positivos 26 

Negativos 19 

Fração aparente 1 

Raiz inteira 4 

 
Racional não inteiro 

Um quociente 19 

Com expansão decimal finita 15 

Dízima periódica 7 

 
Irracional 

𝜋  2 

Que possui o sinal de raiz e não é um quociente 5 

Com expansão decimal infinita e não periódica 2 

Um quociente 0 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos 28 participantes que deram exemplos, oito apresentaram racionais e 

irracionais, dezessete, apenas racionais, e três, somente inteiros. 

Podemos perceber que um inteiro positivo é facilmente evocado da imagem 

de conceito de número real desses participantes, pois apenas dois deles não 

expuseram um representante assim. Os exemplos de inteiros negativos aparecem 

menos e o mesmo ocorre com os quocientes racionais, tipos que foram 

considerados como reais por mais da metade dos participantes. A quantidade de 

respostas diminui bastante quando se trata dos números racionais representados 

com expansão decimal finita e ainda mais para as dízimas periódicas. Oito 

participantes trouxeram irracionais como exemplos de números reais, sendo que 

os mais frequentes foram 𝜋 e √2. Silva (2011) os considera como protótipos de 

número irracional e, no nosso caso, isso foi confirmado. 

Nenhum participante apresentou um quociente irracional, o que aponta uma 

possível ausência de vivência com esse tipo de representação. Consideramos 

importante estudantes terem números representados assim disponíveis na imagem 

de conceito, porque são utilizados na trigonometria, como por exemplo 𝑠𝑒𝑛(45°), 
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na resolução de equações do 2o grau, no estudo dos Números Complexos e em 

outras situações. 

Com esses resultados, entendemos ser necessário trabalhar os números 

reais representados na forma decimal com expansão infinita, pois apenas sete 

participantes evocaram da imagem de conceito exemplos de reais com essas 

características.  

Em relação à evocação de uma definição de conceito de número real de 

acordo com a esperada, cinco alunos o fizeram, mas um deles não apresentou 

exemplos. Os demais mostraram argumentos incompletos e/ou errôneos para 

defini-los e, somente um deles evidenciou um fator de conflito potencial entre 

definição de número real apresentada e exemplos utilizados para ilustrá-la. Isso 

indica que, ao não apresentarem ideias conflituosas entre definição e exemplo, 

condizem com suas percepções apresentadas de forma incompleta e/ou errônea, 

pois as ratificaram com os exemplos apresentados. 

Vinte e seis participantes de 31 não apresentaram ideias suficientes para 

definir número real e, algumas delas, apresentam características incompletas ou 

errôneas, tais como: identificar apenas números inteiros e/ou positivos; excluir as 

dízimas periódicas, os números representados com expansão decimal infinita, os 

números racionais e/ou irracionais; e considerar apenas os racionais com expansão 

decimal finita. Além disso, nove dos 31 participantes não evocaram da imagem de 

conceito nenhuma característica dos números reais para defini-los. Assim, nosso 

julgamento, a partir das respostas dadas à Questão 1, é de que 26 deles têm uma 

definição de conceito pobre de número real. 

Participantes que deram respostas do tipo “todo número”, como Gil e 

Everaldo, e que apresentaram racionais e irracionais como exemplos, talvez 

possam ter uma imagem de conceito rica sobre os números reais, se 

considerarmos que ainda não tiveram contato com os números complexos, mas 

escolheram por dar respostas curtas.  

Consideramos que, após a aprendizagem de um tema em Matemática, seja 

importante o estudante ter uma imagem de conceito rica e coerente e que contenha 

uma definição de conceito esperada como formal para o nível de ensino, para que 

possa ser consultada quando necessário. No nosso caso, para a compreensão dos 
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números reais, não seria suficiente defini-los como “qualquer número racional ou 

irracional”, pois entendemos que, para se ter uma imagem de conceito rica dos 

números reais, dentre outros fatores, é necessário que se reconheça e se 

compreenda os tipos de números que compõem esse conjunto numérico, por meio 

de características e propriedades, se estabeleçam corretamente as relações de 

inclusão entre os subconjuntos numéricos e se tenha convicção desses conceitos 

nos diferentes contextos em que aparecem, o que pode, idealmente, ser traduzido 

pela ausência de fatores de conflito potencial e de ideias errôneas. 

Para investigar elementos presentes na imagem de conceito de número 

inteiro, racional, irracional e/ou real e identificar fatores de conflito potencial, 

elaboramos as Questões 2 a 4. 

 

5.1.2 Questão 2 

 

Na Questão 2 (ver Figura 14), apresentamos 14 números reais 

representados de formas variadas, que deveriam ser relacionados, pelos 

estudantes, aos conjuntos numéricos ℤ, ℚ, 𝕀 e/ou ℝ ou a nenhum deles. Pedimos, 

também, que indicassem os critérios utilizados para a(s) escolha(s) feita(s)17, pois 

entendemos que podem oferecer elementos da imagem de conceito de número 

inteiro, racional, irracional e/ou real do respondente e possibilitar a identificação de 

fatores de conflito potencial. Como exemplo, utilizar como critério “ser dízima 

periódica” para classificar um racional e não reconhecer como tal um número 

representado na Questão 2 que tenha essa característica é, para nós, evidência de 

um possível fator de conflito potencial. 

 

 

 

 

                                                             
17 Todos os critérios exibidos e números relacionados como racionais, irracionais e reais pelos 

participantes se encontram no Quadro 19. 
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Figura 14: Questão 2 do Questionário 
 

 

2) No Ensino Fundamental são trabalhados os conjuntos dos números inteiros, racionais, 

irracionais e reais. Abaixo encontra-se uma tabela em que você deve marcar um X na Coluna, 

ou Colunas, em que o número faz parte do conjunto em questão. Depois, responda às 

perguntas que estão logo após a tabela. 

 

 Não é 
um 

número 

É um 
número 
inteiro 

É um 
número 
racional 

É um 
número 

irracional 

E um 
número 

real 

𝟏𝟑

𝟑
 

     

−
𝟐𝟐

𝟕
 

     

𝟐𝟒

𝟐
 

     

√𝟐

𝟑
 

     

√𝟒𝟗      

√𝟐      

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … 𝟎𝟏      

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓 …      

0,12122...      

𝟏, 𝟗𝟗𝟗 …      

𝟎, 𝟐𝟓      

𝟎      

−𝟕      

𝝅      

a) Que critérios você usou para dizer que não é um número? 

b) Que critérios você usou para classificar o número como inteiro? 

c) Que critérios você usou para classificar o número como racional? 

d) Que critérios você usou para classificar o número como irracional? 

e) Que critérios você usou para classificar o número como real? 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No momento da elaboração da Questão 2, não percebemos que tomamos 

“número” como sinônimo de “numeral” no seu enunciado. Assim, o termo “É um 

Número 

Conjunto 
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número” deve ser substituído por “Representa um número”, como faremos em 

nossas análises.  

Na intervenção, não abordamos números com características parecidas com 

a de 1,000 … 01, e é possível que a reticência matemática no meio dele possa ter 

influenciado na decisão dos participantes em atestar sobre a sua racionalidade ou 

irracionalidade. Devido a isso, não o consideramos para nossas análises. 

No Quadro 3, colocamos a quantidade de participantes que relacionou cada 

número representado em cada coluna, que foram numeradas de 1 a 5, para 

fazermos a análise de cada uma delas em separado e identificar os fatores de 

conflito potencial entre os critérios por eles apresentados e os números 

representados que foram relacionados de acordo com esses critérios.  

Após a intervenção, apresentamos esse mesmo quadro para verificamos se 

os números representados na lista foram por eles reconhecidos corretamente nos 

conjuntos numéricos aos quais pertencem. Caso isso ocorra, isso pode sugerir que 

passaram a reconhecer as características das representações que os determinam 

como um número inteiro, racional, irracional e/ou real. 

 

Quadro 3: Quantidade de participantes que relacionou cada número 
representado em cada conjunto numérico 

 Não 
representa 

um 
número 
(Coluna 1) 

Representa 
um número 

inteiro 
(Coluna 2) 

Representa 
um número 

racional 
(Coluna 3) 

Representa 
um número 
irracional 
(Coluna 4) 

Representa 
um número 

real 
(Coluna 5) 

𝟎 0 22 16 4 26 

−𝟕 0 25 16 2 23 

√𝟒𝟗 0 21 20 3 22 

𝟐𝟒

𝟐
 

0 22 21 1 25 

𝟏, 𝟗𝟗𝟗 … 0 1 14 12 21 

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓 … 0 2 14 13 19 

𝟏𝟑

𝟑
 

0 3 17 9 22 

−
𝟐𝟐

𝟕
 

1 2 17 8 23 

𝟎, 𝟐𝟓 0 5 22 2 24 

√𝟐 0 3 7 20 17 

Número 

Conjunto 
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 Não 
representa 

um 
número 
(Coluna 1) 

Representa 
um número 

inteiro 
(Coluna 2) 

Representa 
um número 

racional 
(Coluna 3) 

Representa 
um número 
irracional 
(Coluna 4) 

Representa 
um número 

real 
(Coluna 5) 

√𝟐

𝟑
 

0 2 6 19 18 

0,12122... 0 1 7 20 19 

𝝅 7 0 4 20 15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os números representados na Questão 2 foram colocados com um 

propósito, conforme a análise didática que fizemos (ver Apêndice J).  

 

Coluna 1: Não representa um número 

Um dos motivos de termos escolhido 𝜋  é por ele ser um irracional 

representado por uma letra grega. Dos oito participantes que assinalaram alguma 

representação de número na Coluna 1, sete (Brás, Elza, Josivaldo, Pablo, Urias, 

Yago, Zita) relacionaram o 𝜋, Gil, −
22

7
. 

Os critérios apresentados para não considerar 𝜋 como a representação de 

um número foram “não é um algarismo”, “não é um número”, é “um símbolo” ou que 

é somente “uma representação” (ver Figura 15).  

 

Figura 15: Resposta de Urias para o item a) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) observaram que 43% dos estudantes de 

sua pesquisa, em série compatível com a 1ª série do Ensino Médio no Brasil, não 

sabiam que 𝜋 é um “número”, muito menos que é real e apenas 3% o consideraram 

assim. 

No que tange aos fatores de conflito potencial, três participantes os 

apresentaram.  

Número 

Conjunto 
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Elza assinalou 𝜋  na Coluna “Não representa um número” e o indicou 

também como racional; Pablo o apontou como irracional e real e Yago, racional e 

real. Assim, para esses três aprendizes, temos o conflito “𝜋 não representa um 

número” versus “𝜋 representa um número”. Os conflitos apresentados por esses 

três aprendizes sinalizam que não perceberam que se um elemento não representa 

um número, ele não pode ser racional, irracional ou real. 

 

Coluna 2: Representa um número inteiro 

Na lista temos cinco inteiros: 0; −7; 
24

2
;  √49 e 1,999 ….  

Se não classificaram 1,999 …  como inteiro, mas como racional, não 

consideramos uma resposta correta. Porém, pode ser que igualdades do tipo 

1,999 … = 2  não foram exploradas no Ensino Fundamental e não tivemos 

oportunidade de fazê-lo de forma aprofundada, como tínhamos programado, nas 

discussões do THM.  

Fizemos o Quadro 4 com os tipos de inteiros que foram reconhecidos como 

tais. 

 

Quadro 4: Números representados na Questão 2 que foram assinalados 
como inteiros 

Cat. Inteiros da lista que foram 
assinalados 

Nº Participantes 

1 0; −7; 
24

2
 e √49 12 Casemiro, Everaldo, Gil, Ian, Inácio, Luan, Marcela, 

Natanaela, Osvaldo, Pablo, Rosalina e Sara. 

2 0 e −7 5 Bernardo, Brás, Josivaldo, Karoline e Zita. 

3 Deixaram de relacionar 

algum dentre 0; −7; 
24

2
 e 

√49 

11 Alba, Demóstenes, Diná, Elza, Fernando, Fred, 
Patrícia, Taís, Urias, Queny e Yago. 

4 Indicaram algum não inteiro 7 Alba, Elza, Fred, Patrícia, Taís, Will e Yago. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Três participantes (Alba, Demóstenes, Fernando) não reconheceram os que 

estavam representados de forma explícita, quatro (Diná, Taís, Urias, Yago) não 

indicaram 0 e Patrícia, −7. Isso mostra que esses aprendizes não tinham clareza 

sobre o que seria um número inteiro.  
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Cinco estudantes (Bernardo, Brás, Josivaldo, Karoline, Zita,) possivelmente 

não conheciam outras formas de representação para os inteiros, pois relacionaram 

somente 0 e −7. Sete (Alba, Elza, Fred, Patrícia, Taís, Will, Yago) consideraram 

como inteiros elementos da lista que não o são, estudantes que, provavelmente, 

não conheciam as características que determinam um número como inteiro.  

O 1,999 … foi reconhecido como inteiro apenas por Yago, mas não podemos 

afirmar que compreenda isso, pois só não considerou como inteiros 0 e 𝜋.  

Categorizamos os critérios apresentados para classificar os números 

representados na lista como inteiros (ver Quadro 5). 

 

Quadro 5: Categorias de análise com os critérios para classificar os 
números representados na Questão 2 como inteiro 

Cat. Critérios Nº Participantes 

1 Suficiente para caracterizar 
qualquer inteiro 

0  

 
2 

 
Não ser um decimal, ou não 
possuir vírgula ou ser exato 

 
18 

Alba, Brás, Diná, Demóstenes, Everaldo, 
Fernando, Fred, Inácio, Karoline, Luan, 
Marcela, Natanaela, Osvaldo, Pablo, Patrícia, 
Rosalina, Sara e Urias. 

3 Ser positivo ou negativo incluindo, 
ou não, o zero 

6 Alba, Elza, Luan, Queny, Will e Zita. 

4 Outros 7 Bernardo, Brás, Casemiro, Elza, Ian, Josivaldo 
e Taís. 

5 Não ofereceram critério 2 Gil eYago.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Algum participante pode estar em mais de uma Categoria por oferecer mais 

de uma característica. 

Dos dezoito participantes da Categoria 2, mostramos a resposta de Fred (ver 

Figura 16). Demóstenes e Rosalina acrescentaram que os inteiros devem ser 

positivos.  

 

Figura 16: Resposta de Fred para o item b) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



108 
 

Dos seis participantes da Categoria 3, destacamos a resposta de Elza (ver 

Figura 17), que acrescentou que os “decimais” são inteiros.  

 

Figura 17: Resposta de Elza para o item b) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 4 estão os sete participantes que ofereceram outros tipos de 

argumentos e destacamos alguns por serem falsos. 

Bernardo colocou “não ser dízima” e Ian, “não ser dízima periódica”, o que 

indica que não consideraram a representação de período 0 ou de período 9, como 

2,000 … ou 1,999 …, por exemplo, para representar o 2. 

Brás, Casemiro e Taís afirmaram que “não pode ser uma fração” e na lista 

tem 
24

2
 com essa característica. Brás também afirmou que “as raízes” não são 

inteiros, embora apareça, dentre os números representados na lista a serem 

analisados, a √49.  

Nenhum critério utilizado para escolher um inteiro da lista é suficiente para 

caracterizá-los, como, por exemplo, um número representado da forma 𝑎, 0̅;  𝑎 ∈ ℤ. 

Um possível motivo para não ter sido apresentado um critério suficiente para 

caracterizar os números inteiros e ter aparecido alguns critérios falsos que 

destacamos, é a ausência de trabalho, em sala de aula, com igualdades do tipo 

𝑎 = 𝑎, 0 = 𝑎, 00 = 𝑎, 000 … (𝑎 ∈ ℤ); 
𝑚

𝑛
= 𝑘 (𝑛 ≠ 0 e 𝑚  múltiplo de 𝑛)  e √𝑎𝑚𝑛

 (𝑎 ∈ ℕ 

e 𝑚 múltiplo de 𝑛), que são representações de números inteiros. 

No que se refere a fatores de conflito potencial, com exceção de alguns 

casos como para o −7, não consideramos os critérios “não ser decimal” ou “não 

possuir vírgula” em conflito com a existência de números da lista que na sua 

representação não possuem visualmente a vírgula.  

Talvez, o equívoco em considerar os números inteiros como os que não são 

representados com vírgula ou são os não decimais seja reflexo de como os 
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participantes aprenderam a reconhecer os inteiros. Todo número real admite uma 

representação decimal independentemente de ter vírgula ou não. Por isso, para 

evitar esse equívoco, quando a representação do número possui vírgula o tratamos 

como com expansão decimal.  

Também não levamos em consideração, para identificar fatores de conflito 

potencial, o critério “ser positivo ou negativo”, pois todos os números representados 

na Questão 2 o são e, de acordo com esse argumento, todos eles deveriam ser 

relacionados como inteiros.   

Fernando e Patrícia utilizaram como critério para indicar um inteiro ele “não 

ser decimal”. Fernando não relacionou 0 e −7 como inteiros e Patrícia, −7. Esses 

elementos não possuem, visualmente, a vírgula e pertencem a esse conjunto 

numérico. Assim, para esses dois aprendizes, consideramos o fator de conflito 

potencial “Inteiros são os não decimais” versus “Existem números representados 

sem vírgula e que não são inteiros”.  

Elza, para assinalar 
24

2
;  0,25;  0 e −7 utilizou como critério de classificação, 

dentre outros fatores (ver Figura 17), que os “inteiros são os decimais”. Assim, 

deveria ter relacionado, também, pelo menos os outros da lista que possuem 

visualmente a vírgula, como o fez com 0,25. Dessa forma, temos a contradição “Os 

inteiros são os decimais” versus “Existem decimais que não são inteiros”. 

Casemiro e Taís utilizaram como critério “não ser fracionário” e relacionaram 

24

2
 como inteiro, o que expõe o fator de conflito potencial “Números representados 

na forma fracionária não são inteiros” versus “Existem números representados na 

forma fracionária e que são inteiros”.  

Urias argumentou que são os que “não possuem casas decimais e são 

racionais” e não assinalou todos da lista indicados como inteiros como racionais. 

Assim, temos a oposição “Os números inteiros são números racionais” versus 

“Existem inteiros que não são racionais”.  

Os fatores de conflito potencial foram variados. Damos destaque a utilizar o 

critério “não ser decimal” e “não possuir vírgula” e não reconhecer números inteiros 

representados assim, pois isso é um indicativo de que essas duas ideias não são 
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suficientes para que estudantes identifiquem como tais, números inteiros 

representados de forma explícita.  

Coluna 3: Representa um número racional 

Na lista, incluímos racionais inteiros, quocientes racionais e alguns com 

expansão decimal não nula 

(0; −7; √49;
24

2
; 0,25;  1,999 … ; 0,0555;

13

3
;  −

22

7
; "0,12122 … ").  

Em um primeiro momento, incluímos 0,12122 …  na lista, pensando nele 

como irracional. Entretanto, como ele pode ser interpretado como racional, devido 

à repetição do algarismo 2, ou como irracional, consideramos correta qualquer uma 

das duas classificações.  

Fizemos o Quadro 6 com os tipos de representações de números que foram 

reconhecidos como racionais ou não assinalados como tais. 

 

Quadro 6: Tipos de números representados na Questão 2 reconhecidos 
como racionais ou não assinalados como tais 

Cat. Racionais indicados ou 
que não foram 

assinalados 

Nº Participantes 

1 Assinalaram todos 
corretamente  

3 Everaldo, Inácio e Rosalina. 

 
2 

Deixaram de indicar algum 
quociente racional 

 
15 

Alba, Bernardo, Brás, Demóstenes, Diná, Elza, Gil, 
Luan, Pablo, Patrícia, Queny, Sara, Taís, Urias e 
Zita. 

 
3 

Não reconheceram alguma 
das dízimas periódicas 

 
17 

Bernardo, Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, Elza, 
Fred, Gil, Marcela, Natanaela, Osvaldo, Pablo, 
Patrícia, Queny, Sara, Urias e Will. 

 
4 

Não indicaram nenhum 
número representado com 
expansão decimal infinita 

 
9 

Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, Elza, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo e Urias. 

5 Indicaram algum irracional 
como racional 

13 Alba, Brás, Demóstenes, Elza, Fernando, Fred, Gil, 
Karoline, Marcela, Natanaela, Pablo, Patrícia e Yago. 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entendemos que as características mais marcantes para identificar um 

racional é ele ser um quociente ou uma dízima periódica. No entanto, essas 

características não foram as mais observadas pelos participantes, pois os racionais 

da lista mais relacionados como tais foram 0,25;
24

2
 e √49, nessa ordem. 
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Podemos observar, no Quadro 6, que mais da metade dos participantes não 

reconheceram um quociente racional como tal e uma quantidade maior deles não 

relacionaram como racionais as dízimas periódicas 0,0555 … e 1,999 …. 

Para Fernando, Fred e Karoline, provavelmente “fração” seja tradução de 

racionalidade, visto que indicaram todos os quocientes da lista (
24

2
,

13

3
, −

22

7
,

√2

3
) 

como racionais e não os relacionaram como inteiros e nem como irracionais.  

Vale destacar que usamos o inteiro 
24

2
 para observar se seria entendido 

apenas como racional devido ao traço no quociente, mas 22 participantes, dentre 

29, o reconheceram como inteiro. 

Nove participantes não indicaram nenhum número representado com 

expansão decimal infinita como racional e os relacionaram como irracional, o que 

pode ser um indicativo de que, para eles, representações desse tipo se referem a 

números irracionais, como verificado por Zazkis e Sirotic (2004) e Fischbein, 

Jehiam e Cohen (1995) em suas pesquisas, o que discutimos em nossas análises 

da Questão 3.  

Everaldo, Inácio e Rosalina foram os únicos que indicaram corretamente 

todos os racionais da lista. Os demais deixaram de relacionar algum ou incluíram 

outros que não o são. Treze participantes indicaram algum irracional como racional. 

Isso sugere que 26 participantes não reconheceram as características que 

determinam um representante de número desse tipo. 

Os critérios utilizados para classificarem um racional foram variados e 

nenhum deles os define de forma completa e/ou correta, o que pode ser observado 

no Quadro 7.   

 

Quadro 7: Categorias de análise com os critérios para classificar um 
racional 

Cat. Critérios Nº Participantes 

1 Critério de acordo com a 
definição formal 

0  

 
2 

Critérios que, com a devida 
correção, classificam qualquer 
racional 

 
4 

 
Luan, Rosalina, Sara e Zita. 

 
3 

 
Outros 

 
23 

Alba, Bernardo, Brás, Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Elza, Everaldo, Fernando, Fred, Inácio, Ian, 
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Cat. Critérios Nº Participantes 

Josivaldo, Karoline, Marcela, Natanaela, Osvaldo, 
Pablo, Patrícia, Queny, Taís, Urias e Will. 

4 Não ofereceram critério 2 Gil e Yago. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 2, colocamos os quatro participantes que expressaram algo no 

sentido de que os racionais são os “inteiros, decimais e dízimas periódicas”, o que 

seria capaz de classificar qualquer racional, ou seja, defini-los (ver Figura 18). No 

entanto, o termo “decimal” não foi utilizado de forma adequada, pois existem 

números representados assim que não são racionais. Esse critério seria totalmente 

correto se a expressão “ser decimal” fosse substituída por “ter expansão decimal 

finita”. 

 

Figura 18: Resposta de Luan para o item c) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 3, colocamos os vinte e três participantes que ofereceram 

outros tipos de critérios que não definem os racionais ou classificam outros tipos de 

numerais da lista como tal. Fernando, Patrícia, Taís e Will apresentaram 

argumentos que se aproximam da definição que consideramos como formal, 

porém, incompletos (ver Figura 19).  

 

Figura 19: Resposta de Fernando para o item c) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não consideramos esse tipo de resposta na Categoria 1 pelos estudantes, 

comumente, considerarem qualquer quociente como fração. Deveríamos ter 

elaborado uma Questão para verificarmos o que os estudantes entendem por 
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fração para colocá-los, ou não, na Categoria 1, o que fica como sugestão, caso 

algum pesquisador utilize a Questão 2.  

Alba, Bernardo, Elza, Everaldo, Osvaldo, Queny e Urias trouxeram 

características de subconjuntos dos racionais, porém, insuficientes para classificar 

todos os racionais (ver Figura 20).  

 

Figura 20: Resposta de Elza para o item c) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Brás, Fred, Ian, Karoline e Pablo exibiram, em seus critérios, características 

que não definem um racional (ver Figura 21).  

 

Figura 21: Resposta de Brás para o item c) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Casemiro, Diná, Marcela e Natanaela expressaram critérios falsos (ver 

Figura 22) e as respostas de Demóstenes, Inácio e Josivaldo, não compreendemos. 

 

Figura 22: Resposta de Casemiro para o item c) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 4, estão os dois participantes que não apresentaram critério.  

No que segue, fazemos comentários sobre alguns critérios que foram 

evocados da imagem de conceito de número racional.  

No critério “ser representável na forma de fração” (Fernando, Patrícia, Taís, 

Will), as imposições “o quociente ser de inteiros de denominador não nulo” não 
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foram explicitadas, argumentos utilizados que não contribuíram para que Fernando, 

Patrícia e Taís assinalassem corretamente os quocientes racionais.  

Casemiro, Diná, Marcela e Natanaela utilizaram como critério “não serem 

dízimas” ou “não serem dízimas periódicas”. Nenhum deles considerou um número 

com representação decimal infinita como racionais e os assinalou como irracionais. 

Isso é um indicativo de que, para eles, representações de números desse tipo são 

“dízimas” e essas, são irracionais.  

Outros critérios apresentados para classificar um racional não se relacionam 

à definição que consideramos formal, como, por exemplo apenas os “inteiros 

positivos” (Bernardo), “ser uma raiz” (Brás) ou “possuir vírgula” (Pablo).  

Em resumo, nenhum dos critérios utilizados para classificar os numerais da 

lista como racionais foi suficiente. Alguns apresentaram colocações que se 

generalizam para não racionais ou que deixam de fora outros que o são. Também, 

tivemos outros participantes que trouxeram argumentos não verdadeiros e/ou 

omitiram elementos importantes que caracterizam os racionais. 

Em relação aos racionais, identificamos nas respostas de nove participantes 

fatores de conflito potencial. 

Brás apresentou, como critério, que as “raízes” são racionais e não indicou 

√2

3
, o que expõe o conflito “Números representados com o sinal de raiz são 

racionais” versus “Existem números representados com o sinal de raiz que não é 

racional”. Brás assinalou como racional 0,25, o que está em desacordo com seu 

critério de classificação e expõe o fator de conflito potencial “Os racionais são os 

números representados com o sinal de raiz” versus “Existem números 

representados sem o sinal de raiz e que são racionais”.   

Elza afirmou que “Podem ser consideradas racionais as frações”, no entanto, 

indicou somente 𝜋 como racional, o que indica o conflito “Frações são racionais” 

versus “Frações não são racionais”. 

A representação de um número “Que tem um padrão infinito” foi a alegação 

de Fred, porém, não classificou 0,0555 … que tem um “padrão infinito”, como o fez 

com 1,999 …. Além disso, indicou 0,25 que não tem um “padrão infinito” explícito. 
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Desse modo, temos os fatores de conflito potencial “Racionais têm um padrão 

infinito” versus “Existem representação de números que têm um padrão infinito e 

não são racionais” e “Racionais têm um padrão infinito” versus “Existem 

representações de números que não têm um padrão infinito e que são racionais”. 

Para classificar um racional, Marcela excetuou apenas as dízimas periódicas 

e não assinalou 0,25 e 𝜋, temos, então, o conflito: “Somente as dízimas periódicas 

não são racionais” versus “Existem representações de números que não as dízimas 

periódicas e não são racionais”.  

Osvaldo usou o critério de que racional é toda representação de número que 

não seja “raiz inexata e 𝜋 ”, termo que consideramos como raiz irracional. No 

entanto, não indicou os números representados com reticências matemáticas, o 

que indica o conflito “Dos números representados na Questão 2 apenas raízes 

irracionais e 𝜋  não são racionais” versus “Existem números representados na 

Questão 2 que não são raízes irracionais e nem 𝜋 e que não são racionais”. 

Pablo usou “possuir vírgula” como critério para indicar um racional, porém, 

só relacionou 0,25 que tem essa característica. Desse modo, temos o fator de 

conflito potencial “Representações de números que possuem vírgula são racionais” 

versus “Existem números representados com vírgula e não são racionais”.  

Patrícia alegou que “Há como escrever em forma de fração” e não assinalou 

nenhum número representado dessa forma como racional. Assim, temos o conflito 

“Racionais podem ser representados na forma fracionária” versus “Nenhum 

quociente é racional”.  

A alegação de Queny é que são “frações”, no entanto, não assinalou todos 

os quocientes racionais da lista, o que implica o fator de conflito potencial “As 

frações são racionais” versus “Existem quocientes racionais que não são racionais”.  

O critério de Sara foi “Ele ser decimal ou não, mas se for decimal ter uma 

dízima periódica, ou um número de dizimas certo”, mas não relacionou 0,0555 …, o 

que indica o fator de conflito potencial “Dízimas periódicas são racionais” versus 

“Existem dízimas periódicas que não são racionais”. Não compreendemos o que 

quis dizer com “número de dízimas certo”.  
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Como podemos observar, nenhum participante apresentou a definição de 

forma adequada e somente três reconheceram corretamente todos os racionais da 

lista, porém, com critérios insuficientes. Além disso, nove aprendizes evidenciaram 

ideias contraditórias, que talvez não fossem manifestadas se eles 

compreendessem a definição de número racional e soubessem aplicá-la para 

reconhecê-los. Isso nos permite considerar que pelo menos 26 participantes 

mostraram não possuir uma imagem de conceito de número racional suficiente para 

compreendê-los. 

 

Coluna 4: Representa um número irracional 

Temos três irracionais 
√2

3
, 𝜋, √2 e 0,12122 …, que podem ser considerados 

como tal. No Quadro 8 mostramos os tipos de representações de números que 

foram consideradas como irracional.  

 

Quadro 8: Tipos de números representados na Questão 2 reconhecidos 
como irracionais 

Cat. Irracionais indicados ou 
que não foram assinalados 

Nº Participantes 

1 Assinalaram todos 
corretamente  

5 Everaldo, Ian, Inácio, Queny e Rosalina 

2 Indicaram algum quociente 
racional 

9 Demóstenes, Diná, Elza, Gil, Luan, Natanaela, Sara, 
Taís e Urias. 

 
3 

Indicaram todos os números 
representados com 
expansão decimal infinita 

9 Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, Elza, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo e Urias. 

4 Indicaram algum racional 
como irracional 

21 Alba, Bernardo, Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, 
Elza, Fred, Gil, Josivaldo, Luan, Marcela, Natanaela, 
Osvaldo, Pablo, Patrícia, Sara, Taís, Urias, Will e Zita. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os números representados na Questão 2 foram apontados como 

irracionais por, pelo menos, um dos participantes, inclusive os inteiros expressos 

de forma explícita.  

Os nove participantes que colocamos na Categoria 2 indicaram como 

irracional 
13

3
 e oito, −

22

7
. Com exceção de Natanaela, que classificou todos como 

irracionais. Os que consideraram 
13

3
 e/ou −

22

7
 como irracionais não os indicaram 
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também como racionais. Talvez, por a representação decimal de esses dois 

quocientes terem expansão infinita. 

Para os nove participantes da Categoria 3, números representados com 

expansão decimal infinita é sinônimo de irracionalidade, visto que eles não 

consideraram números representados dessa forma como racionais.  

Vale destacar que utilizamos √49 para verificar se um número que na sua 

representação possui o símbolo de raiz poderia ser sinal de irracionalidade e 

incluímos 
√2

3
 com o intuito de observar se um quociente irracional poderia ser 

considerado como racional por ser dessa forma. Isso não ocorreu de maneira 

frequente com nosso grupo de estudantes. 

Everaldo, Ian, Inácio, Queny e Rosalina foram os únicos que reconheceram 

corretamente os irracionais da lista e, dos demais, poucos não identificaram algum 

racional como racional. Isso mostra que 24 dos participantes não os identificaram 

de forma adequada, o que indica que não conheciam as características que os 

determinavam.  

Também foram diversos os critérios usados para classificar um irracional. No 

Quadro 9 apresentamos os tipos de critérios utilizados pelo participantes. 

  

Quadro 9: Categorias de análise com os critérios para classificar um 
irracional 

Cat. Critério Nº Participantes 

1 De acordo com a definição formal 0  

 
2 

Critérios que, com as devidas 
correções, classificam qualquer 
irracional 

 
4 

 
Bernardo, Everaldo, Luan e Zita. 

 
3 

 
Outros 

 
23 

Alba, Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, Elza, 
Fernando Fred, Ian, Inácio, Josivaldo, Karoline, 
Marcela, Natanaela, Osvaldo, Pablo, Patrícia, 
Queny, Rosalina, Sara, Taís, Urias e Will. 

4 Não ofereceram critério 2 Gil e Yago 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os quatro participantes da Categoria 2, mostramos a resposta de 

Luan (ver Figura 23) que trouxe o argumento “número infinito” e que deve ser 

corrigido, pois teoricamente não existem “números infinitos”, mas, sim, sua 

representação tem expansão decimal infinita.  
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Figura 23: Resposta de Luan para o item d) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também mostramos a resposta de Zita (ver Figura 24), que escreveu “raízes 

exatas” e utilizou o termo “dízima” que não consideramos adequado quando se trata 

dos irracionais, termos que devem ser corrigidos. 

 

Figura 24: Resposta de Zita para o item d) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Incluímos, na Categoria 3, Alba, Brás, Fernando, Fred, Karoline, Osvaldo, 

Pablo, Patrícia, Queny, Rosalina, Sara, Taís e Will, que apresentaram critérios 

insuficientes, como o de Taís (ver Figura 25) que, apesar de verdadeiro, não trouxe 

as condições sobre o quociente para que seja considerado um irracional.  

 

Figura 25: Resposta de Taís para o item d) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outros trouxeram critérios falsos, como Casemiro, Diná, Elza, Ian, Marcela, 

Natanaela e Urias (ver Figura 26). 
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Figura 26: Resposta de Elza para o item d) da Questão 2 

 

 

Na Categoria também colocamos Demóstenes, Inácio e Josivaldo, que 

deram respostas que não compreendemos (ver Figura 27).  

 

Figura 27: Resposta de Inácio para o item d) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 4, estão Gil e Yago, que não apresentaram critérios. 

No que segue, comentamos sobre alguns critérios que foram evocados das 

imagens de conceito de número irracional. 

Alegar que os irracionais são as dízimas, como fizeram Elza e Diná, ou 

dízimas periódicas, como Urias e Casemiro, é falso, pois essas representam 

números racionais, ainda mais que relacionaram todos os números representados 

com expansão decimal infinita como irracionais e não como racionais.  

Inácio e Josivaldo expressaram sentimentos em relação aos irracionais, com 

frases como “números incoerentes” ou “incompreensíveis”.  

Para pelo menos 22 participantes dentre os 29, o que se vislumbra nas 

imagens de conceito de número irracional são características que não são 

suficientes para designar um irracional ou são critérios incoerentes. Alguns 

expressaram palavras que não podem ser sinônimas, como, por exemplo, “padrão” 

como tradução de período (Fred), “dízima” ou “dízima periódica” (Casemiro, Diná, 

Elza, Urias) como sinal de expansão decimal infinita e, em geral, o critério utilizado 

não foi suficiente para apontar corretamente os irracionais da lista da Questão 2.   
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Identificamos fatores de conflito potencial nas respostas de sete 

participantes:  

Bernardo usou o critério são “Dízimas aperiódicas”, o que consideramos 

como números representados com expansão decimal infinita e não periódica e 

relacionou como irracional 0,0555 …, o que identifica o conflito “Irracionais são os 

têm expansão decimal infinita e não periódica” versus “Irracionais podem ter 

expansão decimal periódica”. 

“Números que não segume um padrão depois da vírgula” foi o critério de 

Fred para incluir 0,0555 …  como irracional, o que identifica o fator de conflito 

potencial “Irracionais não têm um padrão depois da vírgula” versus “Existem 

irracionais que seguem um padrão depois da vírgula”. 

Karoline não assinalou nenhum número representado na Questão 2 como 

irracional e usou a premissa de serem os que “Possuem raiz”. Nela existem 

números representados com o sinal de raiz e, em desacordo com o critério, não 

foram considerados, o que expõe a contradição “Números representados com o 

sinal de radical são irracionais” versus “Nenhum elemento da lista é irracional, 

inclusive os números representados com o sinal de raiz”. 

Marcela considerou que “todos os números são irracionais” e não assinalou 

como tal os indicados como racionais. Assim, temos o conflito “Todos os números 

são irracionais” versus “Existem representações de números que não são 

irracionais”.  

“Ser fração” foi o critério de Pablo e, contrário a esse argumento, não 

considerou alguns quocientes como irracionais. Dessa forma, temos o fator de 

conflito potencial “Frações são irracionais” versus “Existem quocientes que não são 

irracionais”. 

“Números decimais infinitos” foi o argumento de Sara para indicar um 

irracional, mas 1,999 … é um “decimal infinito” e não foi indicado por ela, o que 

refuta seu argumento. Daí, temos o fator de conflito potencial “Decimais infinitos 

são irracionais” versus “Existem números representados com expansão decimal 

infinita e que não são irracionais”.  
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Zita alegou que as “frações com raízes” são irracionais e não indicou 
√2

3
, o 

que caracteriza “Frações que possuem raiz são irracionais” versus “Existem 

quocientes com o símbolo de radical que não são irracionais” como fator de conflito 

potencial. 

Em síntese, foram identificadas várias ideias contraditórias, que, talvez, não 

aparecessem se soubessem e compreendessem a definição de número irracional 

e a utilizassem para reconhecê-los. Além disso, a quase totalidade dos critérios 

utilizados não é suficiente para identificar um irracional, o que nos permite apontar 

que o conceito de número irracional não está presente de forma adequada nas 

imagens de conceito da quase totalidade dos participantes, visto que apenas 

Everaldo apresentou um critério suficiente e reconheceu corretamente os 

irracionais na Questão 2. 

 

Coluna 5: Representa um número real 

Todos os números representados na Questão 2 são reais, mas somente 

doze participantes marcaram, na Questão 2, todos eles como tais. Além disso, vale 

destacar que Everaldo e Rosalina foram os únicos participantes que relacionaram 

corretamente todas as 13 representações de números consideradas nas análises 

nas Colunas às quais pertencem. 

No Quadro 10 colocamos as Categorias que identificamos nas respostas. 

 

Quadro 10: Categorias de análise com os critérios para classificar um real 
Cat. Critérios Nº Participante 

 
1 

De acordo com a definição formal e 
indicaram todos como reais 

 
1 

 
Taís. 

2 Outro tipo de critério e indicaram todos 
como reais 

 
11 

Casemiro, Demóstenes, Everaldo, Ian, 
Luan, Marcela, Natanaela, Pablo, 
Rosalina, Sara e Will.  

 
3 

Outro tipo de critério e não indicaram 
todos como reais 

 
15 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, 
Fernando, Fred, Inácio, Josivaldo, 
Karoline, Patrícia, Osvaldo, Queny, Urias 
e Zita. 

4 Não ofereceram critério e não indicaram 
todos como reais  

2 Gil e Yago. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Categoria 1, temos apenas Taís, que trouxe um critério que se assemelha 

à definição que consideramos “formal” para os números reais (ver Figura 28) e que 

assinalou todos da lista como reais. 

 

Figura 28: Resposta de Taís para o item e) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 2, o critério mais utilizado pelos onze participantes foi algo no 

sentido de que “todos os números” são reais (ver Figura 29). 

 

Figura 29: Resposta de Luan para o item e) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 3, os participantes incluíram como reais somente alguns de 

seus subconjuntos (Alba, Brás, Elza, Fred, Queny, Urias) (ver Figura 30).  

 

Figura 30: Resposta de Urias para o item e) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outros da Categoria 3 excluíram alguns subconjuntos específicos dos reais 

(Bernardo, Diná, Fernando, Inácio, Josivaldo, Karoline, Osvaldo, Patrícia, Zita) (ver 

Figura 31). Na maioria dos casos, excluíram dos reais os irracionais. 

  

Figura 31: Resposta de Bernardo para o item e) da Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gil e Yago (Categoria 4) não ofereceram critérios e não relacionaram todos 

da lista como reais. 

No que segue, trazemos alguns critérios utilizados pelos participantes: 

Marcela e Natanaela mencionaram, em seus critérios, que “todos os 

números eram reais, com exceção das raízes negativas” e, esse tipo de argumento, 

só apareceu na Questão 2. Não sabemos se a elas foram apresentados os 

complexos no Ensino Fundamental ou se a justificativa provém do estudo com 

equações do 2o grau, por exemplo. 

Destacamos que Bernardo, Diná, Fernando, Inácio, Karoline, Osvaldo e 

Yago não indicaram como reais somente os que foram assinalados como 

irracionais. Isso indica que esses estudantes não consideravam como reais apenas 

os irracionais. 

Josivaldo e Zita não assinalaram como real somente 𝜋 , com critérios 

coerentes.  

Outros critérios usados se assemelham aos que foram utilizados para defini-

los na Questão 1, tais como: não ser dízima periódica (Patrícia) ou ser inteiro 

positivo (Urias).  

Identificamos três fatores de conflito potencial:  

Elza argumentou que “Os números reais são os positivos, negativos e raiz 

quadrada” e seu critério abrangeria todos da lista, no entanto, considerou como 

reais apenas alguns. Assim, ela apresentou pelo menos o conflito “Raízes 

quadradas são reais” versus “Existem raízes quadradas que não são reais”, pois 

não indicou 
√2

3
 como real.  

“Quando não é uma dízima periódica” foi o critério de Patrícia. No entanto, 

deixou de assinalar vários números representados na Questão 2 que não têm essa 

característica, o que identifica a contradição “Somente as dízimas periódicas não 

são reais” versus “Existem números representados com outras características e 

que não são reais”. 
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Queny explicitou que “todos os números” são reais e não assinalou todos, o 

que identifica o conflito “Todos os números são reais” versus “Existem números que 

não são reais”.  

Não foram muitos os fatores de conflito potencial identificados, o que mostra 

que as premissas utilizadas para apontar um real da lista, mesmo que por vezes 

inadequadas, não foram contraditórias.  

Fizemos um confronto entre a definição de conceito e os exemplos dados na 

Questão 1 com os critérios utilizados e os números representados na Questão 2 

indicados como reais, com o objetivo de identificar fatores de conflito potencial. 

Alba indicou √2 como exemplo de real na Questão 1 e não o assinalou como 

real na Questão 2 e temos o conflito “√2 é real” versus “√2 não é real”. Da mesma 

forma, Gil apresentou o conflito “𝜋 é real” versus “𝜋 não é real”. 

Na Questão 1, Fernando expressou que são reais todos os naturais, inteiros 

e racionais e, na Questão 2, não relacionou todos os racionais como reais e temos 

o fator de conflito potencial “Racionais são reais” versus “Existem racionais que não 

são reais”.  

Fred, na Questão 1, definiu os números reais como aqueles que possuem 

vírgula e, na Questão 2, não indicou como real nenhum número representado com 

vírgula, o que identifica a contradição “Reais são os que possuem vírgula” versus 

“Existem números representados com vírgula e que não são reais”. 

Na Questão 1, Gil expressou que “qualquer número que exista” é um real, 

no entanto, indicou na Coluna “Não representa um número” −
22

7
 e não assinalou 

outros números representados na Questão 2 como reais, inclusive alguns com as 

mesmas características dos apresentados como exemplos para sua definição de 

número real. Assim, temos o conflito “Qualquer número que exista é real” versus 

“Existem números que não são reais”. 

Na Questão 1, Josivaldo expressou que os reais são os “não infinitos” e na 

Questão 2 considerou como tais os números que possuem representação com 

expansão decimal infinita. Assim, temos a contradição “São reais os números com 
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representação finita” versus “Números representados com expansão decimal 

infinita são reais”.  

Natanaela enfatizou e exemplificou que são reais as “raízes exatas”. 

Todavia, na Questão 2, relacionou raízes irracionais como reais, o que mostra o 

conflito “Somente as raízes inteiras são números reais” versus “Existem raízes 

irracionais que são reais”.  

Na sua definição de número real, Osvaldo expressou que raízes de 

quadrados não perfeitos não são reais e, na Questão 2, indicou 
√2

3
 como real. 

Assim, temos o conflito “Raízes de não quadrados perfeitos não são números reais” 

versus “Existem raízes de quadrados não perfeitos que são reais”.  

Pablo definiu que reais “São os números inteiros positivos” e, na Questão 2, 

indicou todos como reais, o que expõe o conflito “Os reais são os inteiros positivos” 

versus “Existem não inteiros positivos e que são reais”. 

Patrícia excetuou os racionais e irracionais dos reais, mas não procedeu 

assim na Questão 2 com os racionais, o que caracteriza o conflito “Racionais não 

são reais” versus “Existem racionais que são reais”.  

Queny, na Questão 1, excetuou apenas os irracionais e, na Questão 2, não 

considerou como reais os racionais e os inteiros, o que expõe o conflito “Somente 

os irracionais não são reais” versus “Existem racionais e inteiros e que não são 

reais”. 

Yago, na Questão 1, expressou que “qualquer número é real” e que “raiz é 

número real”, porém, na Questão 2, não considerou que a raiz de números não 

quadrados perfeitos são reais, o que identifica a oposição “Números representados 

com o símbolo de radical são reais” versus “Raiz de números não quadrados 

perfeitos não são reais”.  

Zita excluiu dos reais os irracionais na Questão 1. Ainda assim, na Questão 

2 os considerou como reais, o que identifica o fator de conflito potencial : “Irracionais 

não são reais” versus “Irracionais são reais”. Este mesmo conflito foi apresentado 

por Rosalina.  
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Dos 29 participantes, treze apresentaram conflitos entre as ideias 

apresentadas na Questão 1 e na Questão 2. Mesmo que oito estudantes (Brás, 

Casemiro, Elza, Inácio, Karoline, Marcela, Taís, Urias) não tenham apresentado 

fatores de conflito potencial, não foram coerentes o tempo todo em suas respostas 

dadas a essas duas questões. Isso mostra que, ao mudar o contexto, esses vinte 

e um estudantes não mantiveram as suas conjecturas.  

Os outros oito aprendizes (Bernardo, Demóstenes, Diná, Everaldo, Ian, 

Luan, Osvaldo, Sara, Will), mostraram coerência entre suas convicções, mesmo 

que por vezes inadequadas. Desses oito, apenas Everaldo mostrou conhecer as 

características que determinam os racionais e os irracionais, porém, não com uma 

definição de número real de acordo com a que consideramos apropriada para esse 

nível de ensino.  

Mesmo Demóstenes, Marcela, Sara e Will, que deram uma definição de 

número real que consideramos formal para o Ensino Médio, não mostraram 

conhecer as características que determinam se a representação de um número é 

racional ou irracional. Ademais, dos oito participantes mencionados no parágrafo 

anterior, somente Diná, Everaldo, Ian e Luan não apresentaram fatores de conflito 

potencial em nenhum momento, além de Inácio que não está nesse grupo de oito.  

Nossas observações mostram que, para quase todos os participantes, o 

conceito de número real não é um todo coerente e nem coerente o tempo todo. Isso 

indica a necessidade de um trabalho mais prolongado com os números racionais e 

irracionais com suas representações na Educação Básica para que compreendam, 

de fato, os números reais.  

Para se ter a imagem de conceito de número real enriquecida, é importante 

estar nela presente ideias referentes às relações de inclusão entre os conjuntos 

numéricos ℕ, ℤ, ℚ e ℝ e entre 𝕀 e ℝ. O não entendimento dessas relações pode 

conter sementes de conflitos futuros como, por exemplo, não considerar um 

racional e/ou irracional como real. 

Assim, na Coluna 4 do Quadro 11, colocamos os nomes dos participantes 

que não consideraram as relações descritas na Coluna 2, com particular interesse 

nos que deixaram de indicar como real algum racional e/ou irracional, mesmo que 
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alguns tenham relacionado todos como reais (Linha 5), e aqueles que não listaram 

todos como reais (Linha 6).  

 

Quadro 11: Participantes que não consideraram as relações de inclusão 
entre os conjuntos numéricos, na Questão 2 

Linha Relações de 
Inclusão 

Nº Participantes 

1 ℤ ⊄ ℚ 16 Alba, Bernardo, Brás, Demóstenes, Elza, Fred, Gil, Josivaldo, 
Karoline, Pablo, Patrícia, Queny, Urias, Will, Yago e Zita.  

2 ℚ ⊄ ℝ 10 Alba, Brás, Elza, Fernando, Fred, Gil, Karoline, Patrícia, Queny 
e Urias. 

3 𝕀 ⊄ ℝ 14 Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Inácio, 
Osvaldo, Patrícia, Queny, Urias e Yago. 

4 ℚ ∩ 𝕀 ≠ ∅ 3 Gil, Natanaela e Pablo. 

 
5 

 

ℚ⋃𝕀 ≠ ℝ 

 
21 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Ian, 
Inácio, Josivaldo, Karoline, Natanaela, Osvaldo, Pablo, Patrícia, 
Queny, Taís, Urias, Yago e Zita.  

 
6 

Nem todos 
são reais 

 
17 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Inácio, 
Josivaldo, Karoline, Osvaldo, Patrícia, Queny, Urias, Yago e 
Zita.  

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não podemos afirmar que essas relações de inclusão fazem ou não parte 

das imagens de conceito de número real dos participantes. No entanto, 

pretendemos utilizar os resultados evidenciados no Quadro 11 para compará-los 

com os que obtivemos após a intervenção com o THM, como uma forma de avaliar 

se as discussões que fizemos contribuíram para melhor compreensão dos números 

reais.  

Não conseguimos identificar fatores de conflito potencial nas ideias que os 

participantes trouxeram sobre as relações de inclusão. Apesar disso, destacamos 

algumas observações que consideramos importantes:   

Alba, Brás e Queny não assinalaram nenhum número representado na 

Questão 2 em mais de uma Coluna, talvez por estarem acostumados a dar uma 

resposta única a uma pergunta em Matemática, mesmo que no enunciado da 

Questão 2 mencionemos “marcar um X na Coluna, ou Colunas, que o número faz 

parte do conjunto em questão”.  

Na Linha 1 do Quadro 11, estão os dezesseis participantes que não 

consideraram como racionais números representados na Questão 2 por eles 

relacionados como inteiros. Oito deles (Alba, Brás, Elza, Fred, Josivaldo, Queny, 
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Karoline, Zita), não apontaram nenhum inteiro também como racional. Dos sete 

aprendizes (Alba, Elza, Fred, Patrícia, Taís, Will, Yago) que indicaram como inteiro 

algum não inteiro, portanto diferente de 0, −7, √49 e 
24

2
, apenas Taís não figura na 

Linha 1. Chamou-nos a atenção o fato de ser menor a quantidade dos que 

reconheceram 0 e −7 como racionais, em comparação com os que indicaram 
24

2
 e 

√49 como pertencentes ao conjunto ℚ. 

Os dez participantes da Linha 2 não consideraram como reais todos os que 

foram identificados como racionais: desses, cinco (Alba, Brás, Elza, Fred, Queny) 

não assinalaram como real nenhum que foi apontado como racional. Karoline não 

indicou como racional e real apenas os números representados com o sinal de raiz 

e, para os demais, não conseguimos perceber que tipo específico de racional não 

foi considerado real. 

Os quatorze participantes da Linha 3 deixaram de apontar como real algum 

número representado na Questão 2 que foi assinalado como irracional: quatro 

estudantes (Bernardo, Diná, Inácio, Yago) não consideraram como reais apenas os 

relacionados como irracionais e seis (Alba, Brás, Elza, Patrícia, Queny, Urias), não 

indicaram como reais os assinalados como irracionais. Os demais (Fernando, Fred, 

Gil, Osvaldo) marcaram alguns irracionais como real e outros, não.  

Gil, Natanaela e Pablo (Linha 4) consideraram algum elemento da lista como 

racional e irracional ao mesmo tempo.  

Qualquer número representado na Questão 2 teria de ser reconhecido como 

racional ou irracional e a união disjunta desses dois conjuntos deveria estar na 

última Coluna da Questão 2, porém, os vinte e um participantes da Linha 5 não 

consideraram assim. Quatro desses participantes (Ian, Natanaela, Pablo, Taís) 

assinalaram todos como reais. Entretanto, Ian, Pablo e Taís não indicaram algum 

deles como racional ou irracional, dando a entender que existem reais que não são 

racionais nem irracionais.  

Os dezessete participantes da Linha 6 não consideraram todos os números 

representados na Questão 2 como reais. Karoline não indicou como real apenas os 

números representados com o sinal de raiz e seus argumentos sinalizam que, para 

essa estudante, eles não existem. Josivaldo e Zita não relacionaram como real 
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apenas 𝜋 , “por não ser um número”. Queny indicou apenas os que possuem 

vírgula, com critérios que não condizem. Para os demais, não conseguimos 

perceber que tipo específico de representação de número não foi por eles 

considerado ou desconsiderado como real. 

Com base nas respostas dos 17 participantes da linha 6 e para verificar que 

tipos de representações numéricas foram menos reconhecidas como reais, fizemos 

as observações a seguir. Entre parênteses, colocamos a quantidade deles que não 

o indicou como real. 

Os três irracionais 𝜋 (14), √2 (12) e 
√2

3
 (11) que estavam na lista foram os 

menos reconhecidos como reais. Não notamos que números representados com o 

sinal de raiz tenham ocasionado dificuldade, pois √49 (7) foi reconhecido como real 

em quantidade maior que √2 e 
√2

3
. Excetuando os irracionais, a maior dificuldade 

de reconhecimento coube aos números representados com a reticência 

matemática (0,12122 … (10), 0,0555 … (10), 1,999 … (8)). O racional 
13

3
 (7) não foi 

reconhecido como real na mesma quantia que √49 (7). Porém, não vimos uma 

relação. Também em mesma quantidade não foram reconhecidos −
22

7
 (6) e −7 (6) 

e não percebemos por quê isso ocorreu. Também não percebemos o porquê de o 

inteiro 
24

2
 (4), o racional com expansão decimal finita 0,25 (4) e o 0 (3) foram os 

mais reconhecidos como reais. 

Esses resultados se encaixam nas definições de conceito apresentadas 

pelos participantes na Questão 1 (ver Quadro 1), nas quais os irracionais e os 

números representados com expansão decimal infinita foram os mais excluídos dos 

reais.  

Notamos que a quantidade de participantes que deixou de indicar um 

irracional como real é bem superior à dos que não consideraram todos os racionais 

como reais. Essas observações são indicativas de que a compreensão dos 

irracionais como reais traz maiores dificuldades aos estudantes. 

Para perceber se os participantes compreendem as relações de inclusão 

entre os conjuntos numéricos, poderíamos ter feito perguntas mais específicas e 
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diretas, questionando se determinada representação numérica pertence ou não a 

um conjunto numérico. Ainda assim, os resultados que encontramos apontam que 

o reconhecimento dessas relações parece não ser uma ideia presente na imagem 

de conceito da maioria dos estudantes que participaram desta pesquisa. 

Para a compreensão dos números reais, é necessário que se reconheçam e 

se entendam os números racionais e os números irracionais por meio de suas 

representações com expansões decimais. Com isso, algumas questões sobre o 

assunto são discutidas na Questão 3. 

 

5.1.3 Questão 3 

 

Elaboramos a Questão 3 (ver Figura 32) para verificarmos que argumentos18 

os participantes utilizam para classificar como racional ou irracional um número 

representado com expansão decimal infinita. Fazemos um confronto entre as 

respostas da Questão 3 e da Questão 2, para identificar possíveis fatores de conflito 

potencial. 

 

Figura 32: Questão 3 

3) Responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o seguinte número 0,12122122212 ... (aumenta-se sempre uma unidade do 

algarismo 2 entre o algarismo 1). Esse número é racional ou irracional? Como você 

sabe? 

b)  Considere o seguinte número: 0,759122122122... (o padrão 122 sempre se manterá). 

Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Caso algum pesquisador utilize o item b da Questão 3, sugerimos que não 

use o termo “padrão”, pois, como mostramos em nossas conclusões, os estudantes 

                                                             
18  Todas as justificativas apresentadas pelos participantes para classificar 0,12122122212 …  e 

0,759122122122 … como racional ou irracional se encontram no Quadro 26. 
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fazem confusão entre padrão de repetição e período. Isso pode até ter induzido a 

algumas respostas que consideramos matematicamente inadequadas.  

Categorizamos separadamente as respostas para 0,12122122212 …  (ver 

Quadro 12) e 0,759122122122 … (ver Quadro 13).  

 

Quadro 12: Categorias de análise com os argumentos para classificar 

𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 … como racional ou irracional 
Ordem Categoria Nº Participantes 

1 Classificação correta com argumentos 
que estão de acordo com a definição 
formal 

0  

2 Classificação correta com argumentos 
que se generalizam para qualquer 
racional 

 
4 

 
Bernardo, Everaldo, Luan e Sara. 

3 Classificação correta com argumentos 
que, com a devida correção, se 
generalizam para qualquer racional 

 
4 

 
Alba, Fernando, Rosalina e Will. 

4 Classificação correta com argumentos 
falsos, insuficientes ou sem 
características dos racionais 

 
15 

 

Brás, Casemiro, Demóstenes, Diná, 
Elza, Fred, Gil, Ian, Marcela, Natanaela, 
Osvaldo, Pablo, Patrícia, Taís e Urias.  

5 Classificação incorreta 6 Inácio, Josivaldo, Karoline, Queny, Yago 
e Zita 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não temos participantes na Categoria 1, pois nenhum apresentou 

argumentos que consideramos formais para o Ensino Médio: qualquer número que 

tenha uma representação com expansão decimal infinita e não periódica.  

Everaldo e Luan estão na Categoria 2 para 0,12122122212 … , pois 

classificaram-no como irracional e apresentaram uma justificativa próxima da que 

consideramos formal (ver Figura 33) com um termo não matematicamente correto, 

já que não existem “números infinitos” e sim com expansão decimal infinita. 

Bernardo e Sara trouxeram o argumento “dízima não periódica” que não 

consideramos matematicamente adequado para tratar os irracionais, porém, se 

generaliza. 

Figura 33: Resposta de Luan para o item a) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Categoria 3, colocamos os participantes que trouxeram elementos da 

definição formal, apesar de incompletos. Alba e Rosalina classificaram 

0,12122122212 …  como irracional por ser não periódico, mas não trouxeram o 

caráter infinito da expansão decimal. Will e Fernando trouxeram uma resposta 

incompleta, pois não explicitaram as condições sobre a “fração” (ver Figura 34). 

 

Figura 34: Resposta de Will para o item a) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos quinze participantes da Categoria 4, Demóstenes e Gil utilizaram um 

argumento insuficiente, pois classificaram 0,12122122212 …  como irracional por 

“não ter fim”. As dízimas periódicas também “não têm fim” e são racionais. Nove 

alunos (Brás, Casemiro, Diná, Elza, Marcela, Natanaela, Osvaldo, Patrícia, Urias) 

o indicaram como irracional por ser uma “dízima” ou “dízima periódica (ver Figura 

35), argumento que é verdadeiro para um racional. Fred, Ian e Taís justificam que 

0,12122122212 … é irracional por não ter um “padrão”, mas, na verdade, existe um, 

que percebemos em 12, 122, 1222 e assim por diante. Pablo expressou que ele é 

irracional simplesmente “por um palpite”, o que não traz características. 

  

Figura 35: Resposta de Osvaldo para o item a) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Inserimos, na Categoria 5, os seis participantes que classificaram 

0,12122122212 … como racional. Para essa classificação incorreta, apresentaram 

conclusões diversas, das quais mostramos um exemplo na Figura 36. Talvez, esse 

tipo de argumento esteja relacionado a considerarem padrão como período de uma 

dízima periódica. 
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Figura 36: Resposta de Queny para o item a) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para 0,759122122122 … fizemos o Quadro 13. 

 

Quadro 13: Categorias de análise com os argumentos para classificar 

𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐 … como racional ou irracional 
Ordem Categoria Nº Participantes 

1 Classificação correta com argumentos 
que estão de acordo com a definição 
formal 

 
0 

 

 
2 

Classificação correta com argumentos 
que se generalizam para qualquer 
racional 

 
3 

 
Bernardo, Luan e Queny. 

 
3 

Classificação correta com argumentos 
que com a devida correção se 
generalizam para qualquer racional 

 
5 

 
Alba, Everaldo, Fernando, Inácio e 
Rosalina. 

 
4 

Classificação correta com argumentos 
falsos, insuficientes ou sem 
características dos racionais 

 
5 

 

 
Fred, Ian, Josivaldo, Pablo e Taís.  

 
5 

Classificação incorreta  
15 

Casemiro, Demóstenes, Diná, Elza, Gil, 
Karoline, Marcela, Natanaela, Osvaldo, 
Patrícia, Sara, Urias, Will, Yago e Zita. 

6 Não classificou 1 Brás 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nenhum participante usou argumentos que consideramos formais para o 

Ensino Médio: qualquer número que tenha uma representação com expansão 

decimal infinita e periódica.  

Na Categoria 2, colocamos os três participantes que classificaram 

0,759122122122 … racional por ser uma dízima periódica e Luan acrescentou que 

ela é composta. Esses argumentos podem se generalizar para qualquer racional, 

mas para estarem de acordo com a definição formal devem ser remodelados.  

Na Categoria 3, colocamos os cinco participantes que trouxeram elementos 

da definição formal para classificar 0,759122122122 … e, para estar de acordo com 

ela, devem ser complementados. Alba, Everaldo, Rosalina classificaram-no como 

racional por ser um número periódico, mas não apresentaram o caráter infinito da 
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expansão decimal, argumentos que consideramos insuficientes, como a resposta 

de Rosalina (ver Figura 37). Fernando e Inácio expressaram esse “número ser 

representável na forma fracionária”, mas não explicitaram os complementos 

necessários.   

  

Figura 37: Resposta de Rosalina para o item b) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 4, colocamos os cinco participantes que apresentaram 

justificativas insuficientes ou sem características para classificar um racional. Fred, 

Ian e Taís trouxeram o termo “padrão” como sinônimo de período (ver Figura 38). 

Porém, ressaltamos que Irracionais também podem ter um padrão de repetição. 

Josivaldo classificou 0,759122122122 … como racional por ser compreensível e 

Pablo, por ter uma lógica.  

 

Figura 38: Resposta de Ian para o item b) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os quinze participantes que colocamos na Categoria 5, classificaram 

0,79122122122 …  como irracional. Nove deles utilizaram algo relacionado às 

dízimas (Casemiro, Diná, Elza, Yago) ou dízimas periódicas (Marcela, Natanaela, 

Osvaldo, Patrícia, Urias), como a resposta de Marcela (ver Figura 39) para justificar 

a classificação. Esse é um argumento falso, pois as dízimas periódicas são 

racionais. Os outros trouxeram argumentos diversos e esses eram 

matematicamente insuficientes ou falsos para apontar um irracional, como a 

resposta de Sara (ver Figura 40), a ser discutida mais a frente.  
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Figura 39: Resposta de Marcela para o item b) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na última Categoria, está Brás, que não respondeu apenas ao item b) da 

Questão 3.  

Observamos vários argumentos errôneos nas respostas dos participantes 

para classificar um número real representado com expansão decimal infinita e, com 

maior frequência, considerar “dízima” como sendo um irracional e trazer de forma 

inadequada o termo “padrão”.  

Para identificar fatores de conflito potencial, fizemos uma comparação entre 

as respostas dadas na Questão 3 e os critérios utilizados na Questão 2 para 

classificar os números representados com expansão decimal infinita. 

Bernardo indicou 0,12122122212 …  como irracional por ser uma “dízima 

aperiódica”. Na Questão 2, com o mesmo argumento, indicou 0,0555 …  como 

irracional, que é periódico. Para indicar 0,759122122122 … como racional, usou a 

premissa de sê-lo uma dízima periódica. No entanto, na Questão 2, assinalou 

1,999 … somente como real. De acordo com seus argumentos, temos os conflitos 

“Dízimas periódicas são racionais” versus “Existem dízimas periódicas que não são 

racionais” e “Dízimas periódicas são racionais” versus “Existem dízimas periódicas 

que são irracionais”.  

Queny classificou como racionais, na Questão 3, as duas representações 

numéricas, por serem dízimas periódicas. No entanto, na Questão 2 não indicou 

como tal nenhum número da lista representado com expansão decimal infinita. 

Assim, apresentou a incoerência “Dízimas periódicas são racionais” versus 

“Dízimas periódicas não são racionais”.   

Com essas análises, percebemos que nossas conclusões seriam melhor 

ratificadas se, na Questão 2 e na Questão 3, incluíssemos um número irracional 

representado da forma 1,234 … no qual segue a sequência dos números naturais 

para verificar como os estudantes procederiam frente a esse tipo de irracional, o 



136 
 

que fica como sugestão para outros pesquisadores que possam utilizar nosso 

estudo. Mesmo assim, os resultados nos permitiram fazer algumas considerações.  

Utilizamos a dízima periódica composta 0,759122122122 … para verificar se 

a existência de uma parte que não repete faria os participantes o indicarem como 

irracional por esse motivo. Essa ideia pode ser considerada por nossos alunos e foi 

claramente apresentada por Sara (ver Figura 40) e que, possivelmente, foi utilizada 

por Zita.  

 

Figura 40: Resposta de Sara para o item b) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O termo “padrão”, em diversas situações, nos pareceu ter sido utilizado como 

tradução de “período” e, na maioria das vezes, não contribuiu para relacionar 

corretamente um racional ou irracional. Essa nossa observação está de acordo com 

Zazkis e Sirotic (2004), que concluíram que existe a crença de que padrão é 

tradução de racionalidade. Esse equívoco ficou bastante evidente na resposta de 

Zita na Figura 41 para classificar 0,12122122212 …. 

 

Figura 41: Resposta de Zita para o item a) da Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelo menos sete participantes consideraram que o termo dízima ou dízima 

periódica é sinônimo de expansão decimal infinita e tradução de irracionalidade. 

Chegamos a essa conclusão porque, com esses argumentos, consideraram as 

duas representações de números da Questão 3 como irracionais (ver Figura 42) e 

indicaram como tais todos da Questão 2 que têm expansão decimal infinita e não 
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como racionais. Essa é uma ideia errônea que deve ser trazida à tona para que 

percebam que uma dízima periódica é um racional e real e não irracional.  

 

Figura 42: Respostas de Casemiro para a Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Brás considerou o símbolo de reticência matemática como sinônimo de 

irracionalidade e Demóstenes considerou os que possuem expansão decimal 

infinita também como sinônimo de irracional (ver Figura 43). Isso mostra que a 

reticência matemática pode ser, para esses alunos, tradução de irracionalidade.  

 

Figura 43: Respostas de Demóstenes para a Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os participantes que utilizaram a ideia “escrever ou não na forma fracionária” 

um número real na representação decimal infinita (ver Figura 44) não indicaram o 

complemento não ter denominador nulo e ser, ou não, um quociente de inteiros, e 

essas ideias não foram suficientes para terem sucesso em todas as atividades 

propostas. 

  

Figura 44: Respostas de Will para a Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Outros participantes expressaram o caráter periódico ou não periódico da 

representação do número para classificá-lo corretamente como racional ou 

irracional; porém, não exteriorizaram que devem ter expansão decimal infinita. Por 

outro lado, existem aqueles que indicaram o caráter “infinito” da representação, mas 

não conheceram a sua periodicidade ou não, argumentos que se complementam 

para definir um número como racional ou irracional. 

Um deles assumiu não saber sobre o assunto, pois, ao expressar que 

0,12122122212 … é irracional, exteriorizou que “foi um palpite pois não sei”.  

Verificamos que muitas das respostas expressas nos protocolos não trazem 

características dos racionais ou irracionais para classificá-los como tal. Outras 

trazem argumentos falsos, incompletos e, às vezes, controversos.  

Everaldo e Luan foram os únicos que mostraram ter conhecimentos 

matemáticos suficientes sobre os números racionais e irracionais na sua 

representação decimal infinita e somente dois participantes apresentaram fatores 

de conflito potencial. Isso mostra que compactuam com suas ideias incompletas e 

às vezes errôneas no que se refere aos números reais na sua representação 

decimal com expansão infinita.  

Interessa-nos, também, investigar se o participante faz uma crítica do 

resultado de um quociente de inteiros para classificá-lo como racional e, para tanto, 

elaboramos a Questão 4. 

 

5.1.4 Questão 4 

 

O objetivo da Questão 4 (ver Figura 45) é verificar como os participantes 

reagem frente a um quociente entre inteiros cujo período não aparece no visor da 

calculadora – o quociente 
53

83
 é uma dízima periódica com período de 41 dígitos 

(extraído de Zazkis e Sirotic (2004)). Tínhamos o intuito de identificar se haviam 

fatores de conflito potencial entre os critérios utilizados para classificá-lo como 

racional ou irracional e aqueles empregados para indicar como tais os quocientes 

da Questão 2. Contudo, isso não foi possível por causa das respostas que 



139 
 

 
 

obtivemos. Mesmo assim fizemos a análise dessa Questão porque, ao final da 

intervenção, verificamos se os participantes apresentaram critérios formais para 

classificar 
53

83
 como racional. 

Figura 45: Questão 4 

4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 

visor. Analise e responda as perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, 

o visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? 

O que levou você chegar a essa conclusão? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 14, apresentamos as Categorias de respostas que obtivemos na 

Questão 4. 

 

Quadro 14: Categorias de análise com os argumentos para classificar 
𝟓𝟑

𝟖𝟑
 

como racional ou irracional 
Ordem Categorias Nº Participantes 

1 Classificação correta com 
argumentos formais 

0  

 
2 

Classificação correta com 
argumentos corretos e incompletos 
que se reportam ao quociente 

 
2 

 
Everaldo e Will. 

3 Classificação correta com 
argumentos insuficientes ou 
incorretos 

9 Casemiro, Demóstenes, Diná, Karoline, 
Patrícia, Pablo, Queny, Urias e Yago.  

 
4 

 
Classificação incorreta 

 
18 

Alba, Bernardo, Brás, Elza, Fernando, Fred, 
Gil, Ian, Inácio, Josivaldo, Luan, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo, Rosalina, Sara, Taís e 
Zita. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos afirmar que o quociente 
53

83
 é um racional pelo fato de o numerador 

e denominador serem inteiros com denominador não nulo, independentemente do 

resultado que aparece no visor da calculadora. Antes da intervenção, nenhum 

participante apresentou resposta nesse sentido. Temos a intenção, porém, de 

verificar se isso ocorre depois da intervenção.  
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Everaldo e Will (Categoria 2) classificaram 
53

83
 como racional por “ser uma 

fração” (ver Figura 46), mas não explicitaram que isso ocorre por ser um quociente 

de inteiros, complemento importante que pode indicar a compreensão do que é um 

número racional.  

 

Figura 46: Resposta de Everaldo para a Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os nove participantes da Categoria 3 classificaram 
53

83
 como racional com 

argumentos insuficientes ou errôneos: Queny o fez por ser uma “dízima” – que  

consideramos como dízima periódica – entretanto, não sabemos o que o fez dar 

essa classificação, já que o período não era visível. Demóstenes, Karoline, Pablo, 

Patrícia e Urias expressaram algo no sentido de que 
53

83
 é racional por ter expansão 

decimal finita, adicionando ou não alguma outra característica, como a resposta de 

Demóstenes apresentada na Figura 47.  

 

Figura 47: Resposta de Demóstenes para a Questão 4 

 

 

Casemiro e Yago afirmaram 
53

83
 ser racional por “não ser uma dízima”, critério 

incompatível com a classificação, e Diná, o classificou racional por não aparecer, 

no visor da calculadora, a reticência matemática. 

Os dezoito participantes da Categoria 4 expressaram 
53

83
 ser irracional. Nove 

deles (Alba, Bernardo, Brás, Fernando, Ian, Inácio, Luan, Sara, Zita) com 

conclusões no sentido de ele ter uma expansão decimal infinita e/ou não periódica 

(ver Figura 48). Três outros (Fred, Rosalina, Taís) o classificaram como irracional 
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com o argumento de “não possuir um “padrão” e Elza e Osvaldo, por ser uma dízima 

periódica. Gil argumentou ser “Irracional, pois não poderia ser expresso mais que 

12 digitos” e Josivaldo concluiu  
53

83
 ser irracional por “ser incompreensível”. 

 

Figura 48: Resposta de Inácio para a Questão 4 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacamos, na Categoria 4, as respostas de Marcela e Natanaela. Marcela 

utilizou a ideia de arredondamento da calculadora para justificar a irracionalidade 

de 
53

83
 (ver Figura 49).  

 

Figura 49: Resposta de Marcela para a Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Natanaela, por sua vez, utilizou a operação inversa da divisão para 

classificá-lo como irracional (ver Figura 50). 

 

Figura 50: Resposta de Natanaela para a Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacamos as respostas dessas duas estudantes por trazerem uma 

interpretação errada do que aparece no visor da calculadora, em relação ao 
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quociente gerado. Para classificar 
53

83
, elas evocaram a ideia de que se 

multiplicarmos o quociente pelo divisor não obtemos o dividendo, ele é irracional. 

Ideias similares às que encontramos na análise da Questão 4 foram 

evidenciadas por Silva (2011), que aplicou uma questão parecida e com o mesmo 

quociente a estudantes das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Zazkis e Sirotic (2004) 

também encontraram resultados parecidos com futuros professores.   

A Questão 4 só poderia ser respondida corretamente se o participante 

expusesse ideias formais, ou seja, identificasse que independentemente do 

resultado que aparece no visor da calculadora o quociente dado é racional porque 

é da forma 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0) com 𝑎  e 𝑏  inteiros. No entanto, apenas dois participantes 

(Everaldo, Will) deram premissas próximas, mas não apresentaram os 

complementos necessários para o quociente ser racional. 

Quatro participantes (Demóstenes, Marcela, Natanaela, Yago) focalizaram 

seus argumentos nas operações, como a resposta de Yago “Racional, pois tem 

divisão sem dízima”, sendo que Marcela e Natanaela classificaram 
53

83
 como 

irracional.  

Acreditamos que, com exceção de Everaldo e Will, dos participantes 

mencionados no parágrafo anterior e de Gil e Josivaldo, que não apresentaram 

características para classificar 
53

83
 como irracional, os outros 21 participantes deram 

respostas baseadas na representação decimal observada na calculadora e não a 

relacionaram com o quociente inicial, pois não se referiram a 
53

83
 para elaborar seus 

argumentos (ver Figura 51) e, assim, quatorze participantes classificaram-no 

incorretamente e outros sete de forma correta, mas com argumentos insuficientes 

ou falsos.  

 

Figura 51: Resposta de Diná para a Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Isso mostra que, possivelmente, os participantes não compreendiam, de 

fato, a definição de número racional. 

Para obter resultados mais significativos com a Questão 4, poderíamos ter 

incluído um item que explorasse, por exemplo, a falsa igualdade √2 =

1,41421356237 para comparar as justificativas dadas para classificar 
53

83
 e √2 como 

racionais ou irracionais e observar a existência, ou não, de ideias conflituosas, o 

que fica como sugestão para pesquisas futuras.  

Mesmo assim, os resultados evidenciaram que é necessário um trabalho 

mais efetivo no ensino das relações existentes entre quocientes e a respectiva 

representação decimal dos reais, com um uso bem discriminado da calculadora 

para discutir o resultado que surge no visor, a fim de evitar criar ideias errôneas 

como, por exemplo, ser racional porque é “finito” ou ser irracional porque “não 

apareceu o período”.  

De acordo com as ideias que os 29 participantes exteriorizaram em suas 

respostas para as quatro Questões analisadas, inferimos que o conceito de número 

real não está presente de forma correta e/ou é um todo coerente nas imagens de 

conceito de cada um deles em todas as situações propostas, pois alguns deles não 

ofereceram características dos racionais e/ou irracionais para identificá-los ou para 

definir o conjunto ℝ, e outros apresentaram ideias plausíveis em um contexto e em 

outro, não. Também existem os que deram ideias incoerentes e/ou contraditórias e 

os que apresentaram argumentos verossímeis para determinado tipo de 

representação; porém, sem observações importantes sobre as características que 

definem um número real.  

Assim, nenhum dos 29 participantes mostrou ter uma imagem de conceito 

rica o suficiente para que pudessem evocar dela elementos que permitam a 

utilização correta desses tipos de números nos diversos contextos em que 

aparecem. No caso de Everaldo, este reconheceu corretamente os números 

representados em todos os contextos, mas não ofereceu definições 

matematicamente adequadas.  

Os resultados obtidos, tanto para os números racionais como para os 

números irracionais, apontam para a necessidade de um trabalho mais intenso com 
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esses tipos de números ao longo da escolaridade básica, visto que é um assunto 

presente na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2017) e nas orientações curriculares em vigor. De acordo com esses 

documentos, esses assuntos deveriam ser conhecidos por estudantes ao final do 

Ensino Fundamental. 

Entendemos que, para a compreensão desse tema, é necessário oferecer 

aos estudantes momentos de aprendizagem em que possam vivenciar as 

características que determinam um racional ou irracional para compreenderem os 

números reais. Além disso, é importante que enriqueçam a imagem de conceito 

com diferentes e equivalentes formas de representação de um mesmo número. 

Esse enriquecimento era o que pretendíamos com as discussões ocorridas com 

base no THM e, para o trazer à tona, apresentamos a análise do Questionário 

Diagnóstico aplicado após a intervenção.  

 

5.2 Resultados obtidos com a aplicação do Questionário Diagnóstico após a 

intervenção 

 

Fizemos uma análise comparativa das respostas obtidas com o uso do 

Questionário Diagnóstico antes e depois da intervenção. Nessas análises, 

trazemos passagens dos debates que julgamos pertinentes, para verificar se houve 

o enriquecimento da imagem de conceito de número real dos participantes e se os 

fatores de conflito potencial, identificados antes da intervenção, foram colocados 

em jogo, provocando um conflito cognitivo e, ainda, se, a partir disso, 

permaneceram, foram eliminados ou surgiram outros.  

Essas passagens são trechos transcritos das gravações em áudio que 

revelam ideias equivocadas expressas por um participante ou mostram nossa 

intenção, ao provocar alguma discussão sobre determinado tema, para que os 

participantes ampliassem a imagem de conceito de número real.  

Para apresentar essa análise comparativa, optamos por estruturar o texto da 

seguinte forma: para cada uma das 4 questões do Questionário Diagnóstico, 

elaboramos Quadros, os quais apresentam o enunciado da Questão e, para cada 
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um dos participantes, as respostas dadas antes e depois da intervenção. Trazemos, 

também, os Quadros com as Categorias de análise de cada questão – mantidas 

antes e depois das discussões – com três Colunas, a primeira com a Categoria, a 

segunda e a terceira com os participantes colocados naquela Categoria, 

respectivamente antes e depois das discussões. Para facilitar a identificação, 

colocamos nos Quadros em tons mais fortes as respostas ou resultados obtidos 

após a intervenção. Depois de cada um desses Quadros, apresentamos nossas 

conclusões. 

Por fim, fazemos uma síntese para cada participante com as ideias sobre os 

números racionais, irracionais e reais apresentadas inicialmente e as comparamos 

com as dadas ao final da intervenção, para verificar o enriquecimento ou não da 

imagem de conceito de número real. 

No que segue, apresentamos a análise comparativa das 4 Questões.  

 

5.2.1 Questão 1 

 

No Quadro 15, está a Questão 1 e as definições de conceito de número real 

apresentadas, com os exemplos utilizados para ilustrá-la, antes e após a 

intervenção.  

 

Quadro 15: Definição de conceito de número real apresentada pelos 
participantes e os exemplos dados para ilustrá-la, antes e após a 

intervenção  

1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 
reais que você imagina ilustrar sua definição. 

Participante Definição de conceito de número 
real apresentada antes da 

intervenção 

Definição de conceito de número real 
apresentada após a intervenção 

Alba A minha definição para número real 
é números que pertence à vários 
conjuntos diferentes. 

Ex: 
1

2
; 1; 0,01; √2 e 3,444 …. 

Minha definição sobre os reais é que eles 
abrangem a maioria dos números por ser 
a junção de todos os conjuntos. 

1; 1,5; −1; 1,31323455; √2 

Bernardo Números do conjunto dos reais são 
todos os números existentes exceto 
os irracionais. 

Ex: 
1

2
; 1; 4,7; 1050; 0,1 

 

Qualquer número que seja racional ou 
irracional, e pertença a reta numérica. 

Ex: 2; 
√2

3
; 2,010010001 … ; √49; 

21

47
 



146 
 

1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 
reais que você imagina ilustrar sua definição. 

Participante Definição de conceito de número 
real apresentada antes da 

intervenção 

Definição de conceito de número real 
apresentada após a intervenção 

Brás É o nome de um conjunto numerico. 

Ex: −1; 0; 1;
1

2
;  −

1

4
 

São todos os numeros na reta real 

Ex. 0; 1; −2; √2;  𝜋; 2,333 … ; 0,13257 … 
etc. 

Casemiro Os números reais são o conjunto de 
números calculáveis 

(não ofereceu exemplos) 

É a união de todos os conjuntos. 

Exemplos: 5; −7;
2

3
;  −

7

2
;  𝜋 

Demóstenes Numeros reais, são todos os 
números, como fracionais, inteiros, 
irracionais, negativos, etc. 

(não ofereceu exemplos) 

Qualquer número racional ou irracional. 

√2

3
; 45; 2,3555 … ; 4,2347 … ;

1

2
. 

Diná (não ofereceu uma definição) 

Ex : 3; −2; 1,5;
3

5
; 5 

Número real é aquele natural, ou inteiro, 
ou racional, ou irracional. 

1; −5; 0,2; √3;
2

3
 

Elza Número real é um conjunto de 
números que está englobado com 
outros conjuntos, os números que 
ele representa são os positivos e 
negativos. 

0;  −1; 2; 0,5;
4

4
 

Números Reais são todos os conjuntos 

como ℕ, ℤ, ℚ, 𝕀 ; podendo representar 
grandezas incomensuráveis e 
comensuráveis quando relacionamos à 
medidas. E pode ser denominado um 
conjunto completo. 

Ex: 3; −
1

2
; 0,888 … ;

1

2
; 1,30 

Everaldo Qualquer número que exista. 

1; −2; 0,75; √5;
1

3
 

Qualquer número que possa ser 
representado na reta numérica. 

Ex: −5,7; 3; √2; 7, 35̅̅̅̅ ; 1,010010001 … 
 

Fernando 1 – Todos os números inteiros. 
2 – Todos os números naturais. 
3 – Todos os números racionais 

ℤ   ℕ   𝑄 
(não ofereceu exemplos) 

 

São todos os números dos conjuntos 
inteiros, naturais, racionais e irracionais.  
Ex: 

5; −10;
49

7
; 1,353535 … ; 8,792040001532 … 

Fred Números reais, são aqueles que 
contem , virgula 
ex: 1,1 − 2,2 − 3,3 − 4,4 − 5,5 

É um conjunto que engloba todos os 
outros conjuntos (básicos). 

√49; 
√3

2
;
13

3
; 1,999 … ; 0,25 

 

Gil Qualquer número que exista, 
independente de ter final ou não.  

𝜋; 1; √2; 1,222 … ; −3 

Qualquer numero que esteja contido no 
conjunto de racionais e irracionais. 

13

3
; 

√2

3
; 1,999̅; 1; 0,3781154 … 

 

Gustavo *Todos os números exceto as 
dízimas periódicas. 

Ex: 2,
1

4
;  −3; 0,7; 0 

 

Conjunto de todos os números. 

𝜋; 0, 6666̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 0,168457 … ; 
√2

3
;  −7 

Ian Número real é uma “classe” de 
números que formados por números 
−∞ a +∞. 

Ex: 1; −3; 5;
1

4
;

2

5
 

Qualquer número racional ou irracional 

√2; −
13

4
;  

√5

3
; 

7

√2
;

9

2
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1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 
reais que você imagina ilustrar sua definição. 

Participante Definição de conceito de número 
real apresentada antes da 

intervenção 

Definição de conceito de número real 
apresentada após a intervenção 

Inácio São números que podem ser 
modificados de alguma forma e que 
engloba todos os outros conjuntos 
numéricos. 

Ex: 2; 8; 15; 40; 20 
 

São todos os números racionais e 
irracionais. 

3,1415 … ; √2; 0,25; 0,666 … ; 
√3

5
 

Josivaldo  Numeros não infinitos que podem 
ser formados por uma conta 
matemática 

5; 0,16; 18; 0,51; 1246 
 

Números que sejam numerais. 
5; 0,786; 1000000000; 3,141592653 … ; 

0,3764212212212 … 

Karoline Número reais são todos os números 
existentes 

Ex: −5; +2;
1

4
; 44; −

3

5
 

É qualquer elemento que pode ser 
expresso na reta  

ex: 
1

2
; 5,19325432388150 … ; 

√25

5
;  −12;  

+144;
824

15
 

 

Kauã Um número real é qualquer número 
pertencente ao conjunto dos 
números racionais ou irracionais. No 
caso dos racionais, abrangem os 
subconjuntos dos: naturais 
(quaisquer números positivos e não 
decimais, como “5”), inteiros 
(quaisquer números positivos ou 
negativos e não decimais, como “3” 
e “4”) e racionais (quaisquer 
números, positivos ou negativos, 
podendo ser inteiros ou 
decimais/fracionários, como “6”, “-8”, 

“
3

5
”, “ −

10

6
”, etc, incluindo dízimas 

periódicas). Já os números 
irracionais são números decimais 
infinitos com algarismos que nunca 
se repetem, a onde pertencem 
alguns números especiais, como o 

𝜋. 
 

Números reais são quaisquer números 
com expansão decimal 

−
5

3
; √2; 0; 3,1415926 … ; −6 

São todos exemplos de números reais. 

Luan Numeros negativos e positivos 
sejam eles decimais ou não 

ex: −1,1; 5; 10,00001; −7; −4 

Numero real é todo numero que pertence 

aos ℚ  e aos 𝕀  formando uma 
correspondencia biunivoca entre ℝ  e os 
pontos da reta (conjunto completo). 

ex: 𝜋; −5; 0,3333; 2,3; √2 
 

Marcela Número real são números positivos 
e negativos, decimais e inteiros, 
raízes exatas e inexatas, dízimas 

−1; 2;
1

3
; √3; 3,5 

Número real é todo tipo de número, seja 
ele positivo ou negativo, decimal ou exato, 
com expansão decimal finita ou infinita, 
periódica ou não, que possuem um ponto 
na reta numérica.  

Ex: −1; 5; 0, 3̅;  √2;  𝜋 
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1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 
reais que você imagina ilustrar sua definição. 

Participante Definição de conceito de número 
real apresentada antes da 

intervenção 

Definição de conceito de número real 
apresentada após a intervenção 

Natanaela Números reais envolvem os 
números positivos, negativos, 
decimais, inteiros, frações e raízes 
exatas. 

1; −1; 0,1;
1

2
 e √4 

Números reais são os números racionais e 
irracionais, sendo que expressam 
qualquer medida entre segmentos 
comensuráveis e incomensuráveis. 

Ex: 1; −7; √4;
2

3
;  

√7

5
. 

 

Osvaldo Um número positivo ou negativo que 
tenham um real valor numérico, são 

exemplos de números não reais √5 
ou quaisquer dízimas periódicas. 

1,1; √49; 5; −1; 0. 

Um número que pertence a ℝ ou ℚ. 

5;
1

2
; √9; √3; 0 

Pablo São os numeros inteiros positivos 
{0, 1, 2, 3, 4, 5} 

Numeros reais são todos os numeros 
conhecidos  

5; −3; 0; √2;
24

2
 

Patrícia Engloba  todos  os conjuntos exceto 
os        irracionais          
            racionais 

1; 0,1;
1

3
; −2; 0 

Para mim, real é a união dos irracionais 
com os racionais. Todo nº que tem 
expansão decimal. 

√2

3
;  𝜋; 3,222 … ; 3,5432 … ; 70,1481015 … 

 

Queny Número real são todos os números 
existentes menos os irracionais 

Exemplos: −3; 1; 5; 10; 20 

É todos os números ℕ, ℤ, ℚ, 𝐼. 

1;  −5;
7

2
;  

√2

3
; 10 

 

Rosalina É o conjunto de números que 
engloba os conjuntos N (números 
positivos e não decimais) Z 
(numeros negativos mais o conjunto 
N) e o Q (frações, numeros 
decimais, mais conjunto N e Z) 

Ex: 2; 3 (𝑁) − 12 (𝑍)
1

3
; 0, 3̅ (𝑄) 

Um número que pertence ao conjunto Q 
(inteiro, decimal, decimal infinito e 
periódico) ou ao conjunto I (infinito e não 
periodico). 
(podem ser negativos ou positivos) 

5 → 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜    
5

2
 → 2,5    

10

3
→ 1,3 … 

√2 → 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙    − 7 → 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  
 

Sara Números reais: são todos os 
algarismos existentes, decimais, 
fracionários, inteiros, naturais e 
irracionais. O conjunto de números 
reais, é o que engloba todos os 
outros conjuntos.  

Exemplo: 

3; 0,2;
1

4
; 0,030303 … ; 0,2734217 … 

Pode ser escrito na forma 
𝑝

𝑞
 com inteiros e 

com 𝑞 ≠ 0 , ou não. Possui expansão 
decimal finita, infinita e periódica, ou 
infinita e não periódica.  

Exs: 
4

2
;  

√2

4
; 5,4; 0,666 … ; 0,17234 … 

Taís Numero real e aquele que são 
numero exatos, o que é memostra, 
sem incogrita. 

1

2
; 3; 1,8934 … ; 1, 81̅̅̅̅ ;  −10 

É a junção dos conjunto irracional e 
racional.  

√3

2
; √4; 3, 2̅;

1

2
; 7 

Urias *Numeros positivos 

ex: {
1

2
; 2; 4, . . , 6, . , 8} 

Inclui todos os numeros menos raiz 

Ex: 
12

2
;  −2; 4; 5; 6500, 
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1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 
reais que você imagina ilustrar sua definição. 

Participante Definição de conceito de número 
real apresentada antes da 

intervenção 

Definição de conceito de número real 
apresentada após a intervenção 

Will Números reais é um número que 
abrange todos os outros como por 
exemplo os inteiros, racionais, 
irracionais entre outros. 

Exemplos: −1; √2; 2, 6̅;
5

6
;

3

9
 

Qualquer número que tenha uma 
expansão decimal. 

2; √49; √3; 
√5

4
; −5 

Yago 1 - Qualquer número 
3,444  - dízima periódica é número 
real  
1

2
 fração e numero real 

−3,5 número negativo  

√36  raiz é número real 

É qualquer número da reta numérica. 

 −7 (inteiros) 

 7 (naturais) 

 
7

14
 (racionais) 

 
√7

9
 (irracionais) 

 7,33333 (racional) 

Zita Número real inclui todos os números 
dos demais conjuntos abaixo dele 
com excessão dos números 
irracionais. Eles são as dízimas e 
raízes 

2;
1

3
; −8; √9; 10 

procurei pegar um número de cada 
conjunto 

Número real é a união dos conjuntos dos 
racionais com os irracionais. ℚ ∪ 𝕀 = ℝ 

3; −3;
12

7
;  √49; √3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 16, por sua vez, estão as Categorias de análise e os participantes 

em cada uma delas, antes e depois da intervenção.  

Após o Quadro 16, para saber se houve enriquecimento da imagem de 

conceito, as conclusões apresentadas foram realizadas com três focos: a definição 

de conceito de número real; o repertório de exemplos dados; e os fatores de conflito 

potencial. 

 

Quadro 16: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para a 
definição de conceito de número real 

C Respostas Antes da intervenção Após a intervenção 

 
1 

São os números racionais e 
irracionais 

 
 
Demóstenes e Will. 

Bernardo, Demóstenes, 
Diná, Elza, Fernando, Gil, 
Ian, Inácio, Kauã, Luan, 
Marcela, Natanaela, 
Patrícia, Queny, Sara, Taís, 
Will, Yago e Zita. 
 



150 
 

C Respostas Antes da intervenção Após a intervenção 

2 São os números racionais e 
irracionais, porém existe algum 
elemento expresso em linguagem 
matemática inadequada 

 
Kauã, Marcela e Sara. 

 
Rosalina e Osvaldo. 

3 Exclui os números irracionais dos 
números reais 

Bernardo, Fernando, 
Queny, Rosalina e Zita. 

 

4 Exclui os números racionais e 
irracionais dos números reais 

Patrícia.  

5 Exclui as dízimas periódicas dos 
números reais 

Gustavo e Osvaldo.  

6 Define números reais como sendo 
um, ou alguns, de seus 
subconjuntos 

Elza, Fred, Gil, 
Josivaldo, Luan, 
Natanaela, Pablo, Urias 
e Yago.  

 

7 Não apresentaram nenhuma 
característica dos números reais  

Alba, Brás, Casemiro, 
Diná, Everaldo, Ian, 
Inácio, Karoline e Taís. 

Alba, Brás, Casemiro, 
Everaldo, Fred, Gustavo, 
Josivaldo, Karoline e Pablo.  

8 Exclui os números representados 
com o sinal de raiz dos reais 

 Urias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Patrícia não mais apresentou o conflito “Racionais não são reais” versus 

“Existem racionais que são reais”, pois deu como resposta que os reais são a união 

do conjunto dos números racionais e irracionais, com exemplos variados e 

compatíveis com a definição. Os demais não haviam evidenciado ideias 

conflituosas e, após os debates, nenhum deles exibiu fatores de conflito potencial 

entre a definição dada de número real e os exemplos utilizados para ilustrá-la (ver 

Quadro 15). 

No que se refere à definição de conceito de número real, Alba foi a única que 

não a modificou, pois trouxe no bojo da definição as mesmas ideias e não 

enriqueceu o repertório de racionais e irracionais. 

Josivaldo havia apresentado uma definição com um subconjunto dos 

números reais e, após a intervenção, outra que não compreendemos. Se por um 

lado empobreceu a definição, por outro, percebemos que ampliou o repertório de 

exemplos, pois aos racionais inteiros e com expansão decimal finita acrescentou 

números representados com expansão decimal infinita. Não chegamos a uma 

conclusão, portanto, para Josivaldo. 

Os outros 29 participantes modificaram, de alguma forma, os conceitos 

iniciais sobre os números reais. A definição de conceito de número real foi 

enriquecida, sendo mais abrangente, com termos matemáticos mais precisos e/ou 
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passou a incluir outros tipos de números, bem como o repertório de exemplos de 

números reais exibidos por todos foi ampliado.  

Antes da intervenção, cinco participantes (Demóstenes, Kauã, Marcela, 

Sara, Will) trouxeram uma definição próxima da esperada para o Ensino Médio. 

Kauã e Will mudaram o foco da definição para a expansão decimal dos reais, o que 

sugere uma ampliação da imagem de conceito de número. Apesar disso, Will não 

trouxe nenhum exemplo de número real que mostrasse, visualmente na 

representação, a expansão decimal. Demóstenes reestruturou sua definição com 

termos matemáticos mais apropriados e deu exemplos de racionais e irracionais – 

antes não havia dado exemplos – o que aponta para o enriquecimento da imagem 

de conceito de número real. Marcela e Sara não expressaram que os números reais 

são os racionais e os irracionais, mas caracterizaram esses dois tipos de números, 

o que é suficiente para definir número real e indica o enriquecimento da imagem de 

conceito de número racional e irracional.  

Outros quatorze participantes (Bernardo, Diná, Elza, Fernando, Gil, Ian, 

Inácio, Luan, Natanaela, Patrícia, Queny, Taís, Yago, Zita) enriqueceram as 

definições de conceito, pois a trouxeram, de alguma forma, de acordo com a formal 

para esse nível de ensino.   

Rosalina deu uma definição de acordo com a esperada, com características 

que determinam um número como racional ou irracional, mas usou os termos 

“decimal” e “infinito” de forma inadequada. Mesmo assim, mostrou ter enriquecido 

a imagem de conceito de número real. Osvaldo expressou que os reais “são 

números que pertencem a ℚ ou ℝ”. Não sabemos se ele confundiu o símbolo 𝕀 com 

o símbolo ℝ ou se não compreendeu a definição de número real. Mesmo assim, 

trouxe uma definição mais abrangente, pois, inicialmente, excluía as raízes 

irracionais e as dízimas periódicas, o que mostra ter ampliado a imagem de 

conceito de número real. 

Além de Alba e Josivaldo, outros oito participantes não trouxeram uma 

definição de conceito de número real de acordo com a esperada, mas estes oito 

ampliaram seus conceitos matemáticos em questão, pois as definições dadas 

integraram propriedades dos números reais (Brás, Everaldo, Karoline) ou incluíram 
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números que antes não foram considerados como reais (Casemiro, Fred, Gustavo, 

Pablo, Urias).  

Acrescentamos a Categoria 8 porque, após os debates, somente Urias 

retirou dos reais algum tipo de número, no caso os números representados com o 

sinal de raiz, ou seja, que possuem o símbolo da raiz; no entanto, ampliou sua 

imagem de conceito de número real, visto que passou a considerar números que 

antes não foram julgados como tais.  

Portanto, os oito participantes que antes da intervenção havíamos colocado 

nas Categorias 3 a 5 (Bernardo, Fernando, Gustavo, Osvaldo, Patrícia, Rosalina, 

Queny, Zita) tinham excluído algum tipo de número dos reais e não o fizeram após 

a intervenção, o que mostra que ampliaram a imagem de conceito de número real.  

Nove dos participantes trouxeram complementos na definição de conceito 

de número real ou a própria definição que mostram propriedades dos números reais 

que não apareceram antes da intervenção, tais como: “é qualquer número que 

tenha uma representação na reta numérica” (Bernardo, Brás, Everaldo, Karoline, 

Marcela, Yago); “há uma correspondência biunívoca entre os números reais e os 

pontos da reta” (Luan); “expressam a medida de segmentos de reta comensuráveis 

e incomensuráveis” (Elza, Natanaela); é “um conjunto completo” (Elza, Luan).  

Com exceção de Alba, os outros participantes apresentaram um repertório 

ampliado de exemplos de números reais. Esse enriquecimento de repertório foi 

observado porque os que não haviam dado exemplos o fizeram e, antes da 

intervenção, somente oito participantes apresentaram exemplos de números 

racionais e irracionais. Após, apenas dois (Elza, Urias) não os evocaram da imagem 

de conceito. No entanto, Elza apresentou um repertório mais variado de racionais 

e Urias incluiu um racional negativo, tipo de número que não era por ele 

considerado como real.  

Concluímos que as discussões que fizemos com base no THM surtiram 

efeito positivo para, pelo menos, 29 dos 31 participantes da 1ª série do Ensino 

Médio, tanto no que se refere à definição de conceito de número real como no 

repertório de números que foram evocados da imagem de conceito para ilustrar a 

definição.  
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Em relação ao enriquecimento de repertório, interessa-nos saber que tipos 

de números reais passaram a fazer parte da imagem de conceito dos participantes. 

Assim, no Quadro 17, mostramos quantos ofereceram algum exemplo daquele tipo, 

antes e depois da intervenção e, após o Quadro, discutimos os resultados mais 

relevantes. 

Quadro 17: Tipos de reais apresentados pelos participantes para ilustrar a 
definição de conceito, antes e após a intervenção  

Conjunto numérico Tipo de representação Antes da 
Intervenção 

Após a 
intervenção 

Inteiro Zero (0) 6 4 

Positivos 26 23 

Negativos 19 21 

Fração aparente 1 5 

Raiz inteira 4 8 

Racional não inteiro Um quociente 19 17 

Com expansão decimal finita 15 11 

Dízima periódica 7 14 

Irracional 𝜋  2 6 

Que possui o sinal de raiz e não é 
um quociente 

5 14 

Com expansão decimal infinita e 
não periódica 

2 13 

Um quociente 0 14 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o demonstrado no Quadro, a quantidade de participantes que 

apresentou zero, inteiros positivos, quocientes racionais e números racionais 

representados com expansão decimal finita como exemplos foi reduzida. A nosso 

ver, essa redução se deu porque esses tipos de exemplos deram lugar a outros, 

em especial aos irracionais. 

A maior quantidade de exemplos dados ainda é de inteiros positivos, o que 

compactua nossa observação inicial de que esse tipo de número é facilmente 

evocado da imagem de conceito como um número real. 

Antes da intervenção, três participantes apresentaram somente naturais 

como exemplos de números reais e, após a intervenção, todos apresentaram pelo 

menos um não inteiro, o que consideramos um ganho. 

A quantidade de participantes que indicou uma fração aparente como 

exemplo de número real passou de 1 para 5 e as raízes de números quadrados 

perfeitos, de 4 para 8.  
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Talvez, esses aumentos tenham ocorrido porque em vários momentos da 

intervenção discutimos que os números inteiros têm outras formas de 

representação e que são números racionais, como mostra um trecho da discussão 

com Bernardo, no 12º Encontro, que mostramos após os Quadrinhos 20 e 21.  

O Quadrinho 20 (ver Figura 52) foi construído para mostrar que os números 

naturais (inteiros) são números racionais por serem representados por um 

quociente de inteiros de denominador não nulo.  

 

Figura 52: Quadrinho 20 

 
  Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Já o Quadrinho 21 (ver Figura 53) foi utilizado para discutirmos que todo 

número natural (inteiro) é racional e que a recíproca não é verdadeira.  

 

Figura 53: Quadrinho 21 

 
       Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Após o debate dos assuntos presentes no Quadrinho 20 e lermos o 

Quadrinho 21, pedimos a Bernardo que explicasse os balões do Quadrinho 21. 

Após a leitura, indagamos: 
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Pesquisador: Então o que você acha que o dois falou pro meio ... pro dois 

sobre um?  
Bernardo: Hum? (questionando) 
Pesquisador: O que esses dois estão falando aí? Qual o significado 
disso? 
Bernardo: Que todo número natural é expresso por ele dividido por um, 
por ele mesmo dividido por um ou por outro ou por talvez como dois, 
quatro dividido por dois, oito dividido por quatro ...  
Pesquisador: E do outro lado?  
Bernardo: Um número par dividido por (não entendemos a palavra) e eles 
são inversos, mas continuam sendo racionais por motivo de eles serem 
divididos por eles vão dar um número não irracional, por ser uma fração 
de inteiros vão continuar sendo racionais. 
Pesquisador: V2, o que você traduz desses dois quadrinhos?  
[---]: (fala de um não participante). 

Bernardo mostrou ter, nesse momento, uma imagem de conceito de número 

racional abrangente e evidenciou compreender que todo número natural pode ser 

representado como um quociente.  

Nosso objetivo com a discussão do Quadrinho 21 foi cumprido com o diálogo 

ocorrido com V2, um não participante da pesquisa. 

Em alguns momentos da intervenção, também discutimos que o símbolo √  

não é sinônimo de irracionalidade. Existem números racionais, inclusive inteiros, 

que podem ser representados com o sinal de raiz. Mostramos um desses 

momentos.  

[---] 
Pesquisador: Bom, agora vamos a uma outra pergunta: as raízes; aliás, 

tô fazendo a pergunta, né! As raízes sempre representam números 
irracionais? 
Marcela: Elas não representam sempre um número irracional porque 
existem raízes exatas como raiz de quatro, raiz de dezesseis, então se 
elas são exatas, elas representam número racional por representar 
números inteiros. Irracionais somente aquelas raízes que não são exatas, 
como raiz de dois, raiz de cinco. 
Pesquisador: Alguém discorda dela? 

(como não houve discordância, passamos adiante) 

Podemos observar, a partir desse diálogo, que Marcela compreendia o 

assunto. 

A quantidade de participantes que utilizou as dízimas periódicas como 

exemplos de números reais passou de 7 para 14. Dos quatorze, cinco usaram a 

barra sobre o período em vez da reticência matemática e antes foram três. Mesmo 

que tenhamos mencionado em alguns momentos da intervenção sobre essa 

representação e sobre os erros que se cometem ao repetir o período três vezes e 
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colocar a barra acima deles, dois aprendizes representaram assim, como, por 

exemplo, Gustavo que indicou 0, 666̅̅ ̅̅ ̅. Achamos importante esse detalhe porque 

defendemos a institucionalização da barra sobre o período em vez de repeti-lo três 

vezes e acrescentar a reticência matemática, como de costume se faz.  

Nossa defesa em prol da institucionalização dessa representação para 

dízima periódica, dentre outros motivos, é por causa da não garantia do que temos 

dos algarismos que vão aparecer devido à reticência matemática, o que pode trazer 

dúvidas aos alunos. Essa dúvida foi exposta por Zita quando colocamos na lousa, 

no 15º Encontro, alguns números reais representados na forma decimal para 

discutir sobre a racionalidade ou irracionalidade deles:   

Zita: Mas aquele terceiro lá (se referindo ao número 0,2317 … escrito na 

lousa) e se depois da reticência for repetir o dois, três, um, sete, de novo? 

Explicamos que se o decimal for resultado de um quociente de inteiros de 

denominador não nulo ou se aparecer o período três vezes acrescido da reticência 

matemática como comumente se faz, é racional. Caso contrário, o número 

representado com expansão decimal infinita é irracional. Acrescentamos que 

aparecer o período três vezes não é suficiente para garantir que é uma dízima 

periódica ou se isso não acontecer, não temos a certeza de ser um irracional, e 

defendemos que, por isso, a simbologia da barra acima do período é mais 

adequada e deveria ser institucionalizada. Informamos que, enquanto isso não 

acontece, podemos considerar como comumente se faz. 

A quantidade de participantes que indicou 𝜋 como exemplo de número real 

passou de 2 para 6 e raiz de número não quadrado perfeito, de 5 para 14. 

Novamente, a raiz quadrada de dois (√2) foi o irracional apresentado com maior 

frequência. Dos quatorze números irracionais representados com radical e que não 

eram um quociente apresentados como exemplos, dez eram √2. Isso indica que 

esse representante é um protótipo de número irracional, como pontuou Silva (2011) 

em seu trabalho.  

Podemos observar, no Quadro 17, que a quantidade de participantes que 

apresentou irracionais como exemplos de números reais aumentou 

significativamente. Damos destaque ao aumento de números irracionais 

representados na forma decimal, pois a quantidade deles que ofereceu um exemplo 
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desse tipo passou de 2 para 13. Nas discussões que fizemos, o assunto foi 

abordado em vários momentos.  

Antes da intervenção, nenhum quociente irracional foi indicado como 

exemplo de número real e, após a intervenção, foram quatorze os participantes que 

deram exemplos desse tipo. Dos vários momentos da intervenção que utilizamos 

para discutir sobre o assunto, apresentamos um que fizemos no 6º Encontro com 

base no Quadrinho 13 (ver Figura 54) sobre tipos de representações de números 

racionais ou irracionais e que serviu para que Will repensasse sobre a 

representação dos números reais como um quociente. 

 

Figura 54: Quadrinho 13 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Em todas as respostas do Questionário Diagnóstico, antes da intervenção, 

Will utilizou a ideia “ser representável na forma fracionária” para reconhecer um 

racional e “não ser representável na forma fracionária” para reconhecer irracional, 

sem apresentar os complementos necessários. Podemos observar que ele 

manteve, portanto, essa ideia incompleta durante parte do debate: 

Pesquisador: [---] Eu vou fazer a pergunta sete: as frações sempre 
representam números racionais? (uma das perguntas que estava escrita 
na lousa para ser discutida durante o debate) Quem concorda com essa 
afirmação? 
Will: Eu concordo com a afirmação porque a razão, a fração nada mais é 
do que a divisão entre dois números racionais. Então, se é uma divisão 
entre dois números racionais, o resultado também vai ser um número 
racional. 

Após outros estudantes exporem suas opiniões, ao final do debate refizemos 

a pergunta e Will expôs novamente suas ideias: 
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Pesquisador: Agora, quem concorda com o que eu falei, toda fração é 

um número racional? 
Will: Eu concordo, porque se é uma fração quer dizer que o número 

gerado por ela é escrito, consegue ser escrito em, se é uma ... se é uma 
fração quer dizer que teve um número que pode ser escrito naquela 
fração, então se já é fração já é racional. 
Pesquisador: Então o que você me diz da fração raiz de cinco sobre dois 

(
√5

2
)? 

Will: Tem um número ali, o resultado daquele número, aí esse número 
pode ser escrito na forma de fração, então já é racional. 
Pesquisador: Tá. Mas ele é fração. 
Will: Mas porque ele é raiz e a raiz não vai dar inteira, aí por isso, então, 

a gente tá fazendo uma fração que não tá tendo números inteiros, por isso 
que é irracional. Não é de números inteiros.  
Pesquisador: Mas veja bem o que eu afirmei: toda fração é um número 
racional. 
Will: Não, aí não. (fala baixo) 
Pesquisador: Você concorda com isso? 
Will: Não, agora eu discordo. 

Will, com as ideias “ser ou não representável na forma fracionária”, não 

aceitou facilmente que um quociente pode não representar números racionais e, 

durante o debate, podemos notar o estabelecimento de um conflito cognitivo que 

contribuiu para a ampliação da imagem de conceito no que se refere à 

representação 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0) dos números reais. Talvez, essa resistência de Will em 

não aceitar um quociente irracional se deva ao fato da falta de conhecimento por 

parte desse estudante do complemento: ser ou não um quociente de inteiros de 

denominador não nulo, em suas ideias “ser ou não representável na forma 

fracionária”. Entendemos que, sem se compreender a definição, a afirmação: “ser 

ou não representável na forma fracionária”, se torna superficial.  

Nesse debate, Patrícia também expôs sua opinião e mostrou já reconhecer 

quocientes racionais e irracionais:  

Pesquisador: Mais alguém acha que as frações sempre representam 
números racionais? 
[---] (fala de um não participante) 
Patrícia: Eu acho que não, porque uma fração pode ter, tipo assim, raiz 

de cinco sobre dois (
√5

2
) igual tá ali no quadro, aí não vai ser um número 

racional.  

Vale destacar que Patrícia e Will trouxeram exemplos desse tipo para suas 

definições de número real. Assim, entendemos que essas discussões serviram para 

ampliar o repertório de números reais representados na forma 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0) de pelo 
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menos quatorze participantes que mostraram irracionais desse tipo, pois 

inicialmente não os tivemos. 

Também observamos se os números negativos foram considerados como 

reais. Dentre os 31 participantes, dez apresentaram somente números positivos 

(antes eram oito) e os demais, algum negativo. Dentre os vinte e um estudantes 

que apresentaram algum negativo como real, apenas quatro (antes eram cinco) 

indicaram um não inteiro.  

O aumento de exemplos só com representantes positivos e a diminuição de 

indicação de negativos não inteiros dados como exemplos de números reais talvez 

se justifique porque, de modo geral, trabalhamos apenas com os reais positivos. 

Em apenas um momento mostramos que o fato de um número ser representado 

com o sinal negativo não influenciava na sua classificação em ser racional ou 

irracional, como mostramos no diálogo a seguir que foi fruto de uma discussão 

sobre a racionalidade ou irracionalidade de 20 números 

(4; 
√3

2
;

1

8
;  

21

√2
;  

√16

2
; 0;

1

7
;

0,131

2
;  

2

√169
;

2

3
;  

1+√5

2
;

43

900
;  √25; (

1

2
)

2

;  
2√3

11√3
;  

3√5

√2
;

2,4

0,05
;  𝜋; 𝑒;   𝜑) 19

 representados de formas variadas que escrevemos na lousa. Além disso, o texto 

que utilizaríamos para a discussão dos números negativos foi entregue apenas 

para leitura, no último encontro dedicado aos debates.  

Pesquisador: [---] Uma outra pergunta: se eu colocar o número negativo, 
o sinal de negativo, ou seja, o número ser um número negativo, em todos 
eles, quem acha que a classificação ali vai alterar?  
Demóstenes: Vai continuar o mesmo, vai continuar sendo umaaa, umaaa 

compa.. “ééé” uma comparação, esqueci o nome da palavra, uma fração 
de números inteiros. 
Pesquisador: Então o sinal de negativo tem alguma coisa a ver com a 
classificação se é racional ou irracional? Não. Tem números racionais 
positivos e negativos e irracionais positivos e negativos.  
Kauã: Por que os números inteiros eles abrangem tanto os positivos 

quanto os negativos, então não vai fazer tanta diferença.  
Pesquisador: Não entendi o que você falou, desculpe. 
Kauã:Éé porque é assim: os números inteiros eles abrangem tanto os 
positivos quanto os negativos, então se ele for positivo ou negativo ele vai 
ser do mesmo jeito ou se ele for fração também vai dar na mesma.  
Pesquisador: Isso daí. Então, o sinal negativo não vai alterar em nada. 

                                                             
19  Vale destacar que, com a participação dos alunos, os classificamos em racional ou irracional e, 

na medida em que os estudantes encontravam a representação decimal dos quocientes por meio 
de uma calculadora, os relacionávamos por meio de uma igualdade e, ao final, explicamos que se 
tratava de duas representações diferentes para o mesmo número.  
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As falas de Demóstenes e Kauã mostram que conseguimos nosso intento 

com a discussão, ou seja, mostrar que o fato de ser positivo ou negativo não 

influencia em ser racional ou irracional.   

Antes da intervenção, dentre 29 participantes, apenas oito apresentaram 

racionais e irracionais como exemplos de números reais e, após essa, somente 

dois dentre 31 deram como exemplos apenas racionais e, nenhum deles indicou 

como exemplos somente inteiros. Isso significa que, com uma única exceção 

(Alba), os demais participantes ampliaram seu repertório de representantes de 

números reais e apenas dois deles não evocaram da imagem de conceito um 

irracional. Essa conclusão compactua com nossa observação de que o repertório 

de racionais e irracionais que foram dados como exemplos de números reais pelos 

participantes foi ampliado, o que sugere que a imagem de conceito de número real 

deles, por meio dos debates, foi enriquecida.  

 

5.2.2 Questão 2 

 

Fizemos o Quadro 19 (a ser visto mais adiante) com as respostas 

apresentadas antes e depois da intervenção para verificar se houve enriquecimento 

da imagem de conceito dos participantes sobre a classificação dos números 

representados na Questão 2 e das justificativas para essa classificação. Também 

observamos se os fatores de conflito potencial que foram evidenciados não mais 

apareceram ou se surgiram outros. 

No Quadro 18, apresentamos nas Colunas brancas e em tom mais escuro a 

quantidade de participantes que indicou, antes e depois da intervenção, 

respectivamente, cada número representado em cada Coluna, para ter uma ideia 

geral da classificação feita. 
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Quadro 18: Quantidade de participantes que relacionou cada número 
representado em cada conjunto numérico, antes e após a intervenção 

Conjunto 
 
 

Número 

Não 
representa 

um 
número 
(Coluna 1) 

Representa 
um número 

inteiro 
(Coluna 2) 

Representa 
um número 

racional 
(Coluna 3) 

Representa 
um número 
irracional 
(Coluna 4) 

Representa 
um número 

real 
(Coluna 5)  

𝟎 0 1 22 24 16 19 4 2 26 27 

−𝟕 0 0 25 27 16 23 2 1 23 27 

√𝟒𝟗 0 1 21 27 20 25 3 2 22 27 

𝟐𝟒

𝟐
 

0 0 22 27 21 26 1 0 25 27 

𝟏, 𝟗𝟗𝟗 … 0 0 1 1 14 26 12 4 21 28 

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓 … 0 0 2 1 14 26 13 3 19 28 

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … 𝟎𝟏 0 0 2 1 10 18 16 11 21 28 

𝟏𝟑

𝟑
 

0 1 3 0 17 27 9 2 22 28 

−
𝟐𝟐

𝟕
 

1 0 2 0 17 23 8 5 23 28 

𝟎, 𝟐𝟓 0 0 5 1 22 29 2 0 24 28 

√𝟐 0 0 3 0 7 0 20 29 17 28 

√𝟐

𝟑
 

0 1 2 0 6 1 19 28 18 27 

0,12122... 0 0 1 0 7 8 20 19 19 27 

𝝅 7 7 0 0 4 0 20 25 15 23 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Kauã e Gustavo não estavam presentes quando a Questão 2 foi aplicada 

antes da intervenção e, por essa razão, não foram contados no Quadro 18.  

Podemos verificar que, com exceção da Coluna 1, a quantidade de 

participantes que os marcaram corretamente nas Colunas correspondentes foi 

maior. Isso sugere que alguns deles passaram a reconhecer as características que 

caracterizam os inteiros, racionais, irracionais e/ ou reais. Além disso, somente 

Everaldo e Rosalina haviam classificado corretamente as 13 representações 

numéricas que foram consideradas em nossas análises e, após os debates, Kauã 

e mais dez alunos (Bernardo, Casemiro, Everaldo, Inácio, Luan, Marcela, 

Natanaela, Osvaldo, Taís, Will) o fizeram, o que aponta para o enriquecimento da 

imagem de conceito de número real, pelo menos de dez participantes, no que se 
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refere às características que determinam um inteiro, racional, irracional e/ou real. 

Por outro lado, Rosalina não mais os relacionou corretamente.  

Como nosso foco é a aprendizagem dos números reais, detalhamos nossas 

análises em relação às Colunas 3, 4 e 5 do Quadro 18. No entanto, achamos 

importante fazer alguns comentários sobre alguns resultados obtidos para a Coluna 

1 e para a Coluna 2.  

No que se refere à Coluna 1, “Não representa um número”, oito participantes 

(Elza, Fernando, Fred, Queny, Sara, Urias, Yago, Zita) não consideraram algum 

elemento da lista como representante de um número, mesma quantidade 

observada antes da intervenção (Brás, Elza, Gil, Josivaldo, Pablo, Urias, Yago, 

Zita). 

Antes da intervenção, três participantes (Elza, Pablo, Yago) apresentaram o 

fator de conflito potencial “𝜋 não representa um número” versus “𝜋 representa um 

número”. Elza e Yago os mantiveram, porém, em vez de relacionarem 𝜋 como 

racional, o indicaram como irracional, o que pode ser considerado um ganho. Por 

outro lado, Queny não havia indicado nenhum número representado na Questão 2 

na Coluna 1 e, após a intervenção, apresentou esse conflito. Após a intervenção, 

Fred assinalou quatro elementos na Coluna “Não representa um número” e desses, 

indicou 
√2

3
 também como racional e real, o que expõe o fator de conflito potencial 

“
√2

3
 não representa um número” versus “

√2

3
 é um racional e real”. Elza também 

apresentou o fator de conflito potencial “0 não representa um número” versus “0 é 

real” 

Antes da intervenção, sete alunos (Brás, Elza, Josivaldo, Pablo, Urias, Yago, 

Zita) relacionaram 𝜋 na Coluna 1. Se por um lado Brás, Josivaldo e Pablo não mais 

o fizeram, por outro, além de Elza, Urias, Yago e Zita os estudantes Fernando, 

Queny e Sara assim procederam, embora termos discutido sobre os motivos de 𝜋 

ser um irracional, como mostramos a seguir em um debate que fizemos sobre o 

assunto. Novamente, os argumentos mais comuns foram no sentido de que 𝜋 é 

uma “representação” ou um “símbolo” e não um “número” em si.  

No 15º encontro, discutimos especificamente sobre os números irracionais. 

Após a leitura de um parágrafo do THM que destacamos entre aspas e negrito, 
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fizemos um debate de que mesmo que 𝜋 seja o resultado de um quociente, ele é 

irracional.  

“Que tipo de número expressa o resultado da razão entre o 

comprimento C da circunferência e seu diâmetro D, se esses segmentos não 

são comensuráveis?” 

Após lermos esse parágrafo, completamos: 

Pesquisador: Ou seja, são incomensuráveis, por quê? Se eu pegar o 

comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro 

(escrevemos na lousa 
𝐶

𝐷
= 𝜋 e fizemos a figura de uma circunferência), vai 

dar sempre o valor de quem? Pi (𝜋). Certo? (pausa) Então tá. Pi vem de 
uma fração. Quem poderia me explicar isso? (pausa) Veio de uma fração.  
Fernando: Acho que o pi ééé, é a fra... é uma razão entre o valor da 
circunferência e o daaa, do diâmetro, aí divide, aí chega ao número pi. 
Pesquisador: Sim, mas é ... é ... ele vem de uma fração, como é que você 
explica ele vim de uma fração? 
Fernando: É porque a fração é divisão, aí uu ... é a divisão entre a 
circunferência e o diâmetro. 
Pesquisador: Mais alguém poderia complementar? 
Everaldo: O pi ( 𝜋 ), ele vem de uma fração de dois segmentos 

incomensuráveis.  

Afirmamos que o quociente 
𝐶

𝐷
 não é de inteiros, e, por isso, 𝜋 é irracional 

mesmo sendo resultado de divisão entre o comprimento C e o diâmetro D da 

circunferência. Nessa discussão, Fernando não trouxe novidades em sua 

argumentação e Everaldo mostrou compreender o motivo de 𝜋 , mesmo sendo 

obtido de um quociente, ser irracional.  

Em relação aos números inteiros, Coluna 2, doze participantes haviam 

reconhecido como tais apenas 0; −7; 
24

2
 e √49 e, após a intervenção, vinte e um o 

fizeram, mais Kauã. Dos outros, somente Fred indicou números diferentes desses 

quatro, sendo que anteriormente foram sete estudantes. Por outro lado, Brás, Elza 

e Rosalina deixaram de incluir inteiros que antes foram considerados, além de Fred, 

que apontou, de forma equivocada, vários inteiros, o que mostra que esses quatro 

participantes empobreceram a imagem de conceito de número inteiro. 

De modo geral, o resultado em relação ao reconhecimento dos inteiros foi 

positivo, talvez causado por discussões que fizemos a respeito de números 

representados na forma  
𝑚

𝑛
= 𝑘 (𝑛 ≠ 0 e 𝑚  múltiplo de 𝑛)  e √𝑎𝑚𝑛

 (𝑎 ∈ ℕ  e 𝑚 

múltiplo de 𝑛) serem racionais inteiros.  
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Inicialmente, seis participantes (Casemiro, Elza, Fernando, Patrícia, Taís, 

Urias) haviam apresentado ideias conflituosas entre critério e inteiros indicados e, 

após a intervenção, não notamos fatores de conflito potencial nesse sentido. No 

entanto, Fred mostrou entre critério e inteiros que foram indicados ideias que não 

se encaixam, mas não pudemos afirmar que são fatores de conflito potencial.  

Nenhum participante, antes da intervenção, trouxe, como critério, 

argumentos que fossem capazes de classificar qualquer inteiro. Após essa, doze 

(Bernardo, Demóstenes, Everaldo, Inácio, Marcela, Natanaela, Osvaldo, Patrícia, 

Sara, Will, Yago, Zita) o fizeram, estudantes que também assinalaram como inteiros 

somente 0; −7; 
24

2
 e √49 . Assim, concluímos que pelo menos esses doze 

participantes mostraram terem enriquecido a imagem de conceito de número 

inteiro. Ressaltamos que sete deles ofereceram critérios próximos de 𝑎, 0̅ (𝑎 ∈ ℤ) 

(ver Figura 55). 

 

Figura 55: Resposta de Yago para o item b) da Questão 2, após a 
intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Abordar a representação dos números inteiros com expansão decimal 

constituída por “zeros” no Ensino Médio é importante, pois existem estudantes que 

ingressam nessa etapa de ensino sem saber sobre o assunto, como discutimos em 

nossas conclusões. 

No que segue, apresentamos os resultados obtidos para as Colunas 3 a 5 

com a reaplicação do Questionário Diagnóstico. 

Como dito, no Quadro 19, mostramos os critérios utilizados pelos 31 

participantes para indicar os números representados na Questão 2 como racionais, 

irracionais e/ou reais e os que foram marcados como tais, antes e depois da 

intervenção. Para sabermos se houve enriquecimento da imagem de conceito, 
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trazemos os Quadros com as Categorias de respostas obtidas antes da intervenção 

e acrescidos de uma Coluna, na qual colocamos os participantes de acordo com o 

que foi por eles exposto nos protocolos na reaplicação do Questionário Diagnóstico. 

Após os Quadros com as Categorias de análise, apresentamos nossas conclusões. 



166 
 

Quadro 19: Critérios utilizados pelos participantes para classificar um número representado na Questão 2 como 
racional, irracional e/ou real e os que foram assinalados como tais, antes e após a intervenção 

 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Alba 
 

São números 
periódicos 
 

√2; 0,0555 … ; 
1,999 … ; −7, 𝜋 

𝑝

𝑞
 inteiros 𝑞 ≠ 0 , com uma 

dizima periódica 
padronizada.  
ex: 1,3333333 … 
 

13

3
;
24

2
; 0,0555 … ; 1,999 … ; 

0,25  

Não periódicos 
 

0,12122 … 

𝑝

𝑞
 não inteiros, 𝑞 ≠ 0 

com dizima periodica 
não padronizada. 
1,3211111578132 …  
 

√2

3
;  √49; √2; 

 0,12122 … ; 
 −7;  𝜋 

 
 

São números 
que participam 
de determinados 
conjuntos 
 

−
22

7
; 

√2

3
; 

0,25; 0   

Todos os números 
são reais. Pois os 
números reais é a 
“junção” de todos 
os conjuntos 
 
TODOS, exceto 0 

Bernardo interos positivos 
 

0 

Uma razão entre números 
inteiros, e expanssões 
decimais periodicas, sendo 
finitas ou infinitas.  
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49; 

 0,0555 … ; 
0,12122 … ; 1 ,999 … ; 

0,25; 0;  −7 
 

dizimas aperioticas 
 

0,0555 … ; 
0,12122 … ;  𝜋 

Razões entre 
irracionais e/ou 
número racionais não 
inteiros e que na razão 
𝑃

𝑄
, Q não era divisor de 

P. Também as dízimas 
não periódicas.  
 

√2

3
; √2;  𝜋  

 

todos menos 
irracionais 
 

13

3
;  −

22

7
;   

24

2
; 

 
√2

3
; √49; √2;  

1 ,999 … ;  0,25; 
 0;  −7 

 

Qualquer número 
com expanssão 
decimal, sendo ele 
racional ou 
irracional.  
 

TODOS 

Brás As raices 
 

√49; √2; 0,25 

Sendo uma fração 
𝑝

𝑞
, 𝑞∗ p e q 

inteiros ou fração com 
espanção decimal finita ou 
infinita e periódica 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  1,999 … ; 0,25 

os ⋯ 
 
 

0,0555 … ; 
0,12122 … ; 1,999 … 

Sendo uma fração 
𝑝

𝑞
, 

𝑞∗  ou fração com 
espanção decimal 
infinita e não periódica 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ; 

𝜋   
 

Tudo o que 
sobro 
 
(Somente os 
números 
representados 
na forma 
fracionária) 

Todos são reais 
entretanto não 
continha nenhum 
numero apenas ℝ. 
 

0  
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Casemiro são os números 
sem dízima 
periódica. (exceto 

o “𝜋”) 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49;  0,25;  0;  −7  

todo número que pode ser 

representado por 
𝑝

𝑎
  sendo “p” 

e “a” ∈ ℤ  resultando em 
dízima periódica. 
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49;   

0,0555 … ;  0,12122 … ; 
1 ,999 … ; 0,25;  0;  −7 

 

são os números 
com dízima 
periódica (exceto 𝜋) 
 

√2

3
; √2; 

0,0555 … ; 0,12122 … ; 
1,999 … ;  𝜋 

todo número resultante 
em dízima não 
periódica. 
 

√2

3
; √2;  𝜋 

 

todos são.  
 
 

TODOS 

É a união de todos 
os conjuntos. 
 

TODOS 

Demóstenes Que pode ser 
dividido, a não ser 
por ele mesmo. 
 

24

2
; 

0,25;  𝜋  

Observando se o número 
pode ser representado na 

forma 
𝑝

𝑞
, sendo p e q inteiros 

e ≠ 0. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

 0,0555 … ; 
0,12122 … ; 1 ,999 … ; 

0,25;  0;  −7 
 

Que não pode ser 
dividido. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

√2

3
; √49  

√2;  0,0555 … ; 
0,12122 … ;  1,999 … ; 

0, −7 

Observando se o 
número tem expansão 
decimal infinito e não 
periódica.  
 

√2

3
; √2;  𝜋 

  

Todos os 
números. 
 
 
 

TODOS 

Observando se o 
número é racional 
ou irracional. 
 
 

TODOS 

Diná Aquele que não 
tivesse dízima. 
 

24

2
;  √49; 

0,25;  0; −7  

Verifiquei se os números 
classificados como racionais 
poderiam ser colocados em 

forma de fração (
𝑝

𝑞
 𝑞 ≠ 0) , 

sendo eles inteiros, decimais, 
negativos, positivos, frações 
ou dízimas periódicas. 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ; 
1,999 … ;  0,25; −7 

Todos que tivessem 
dízima 
 

13

3
; −

22

7
; 

√2

3
;  

√2;   0,0555 … ; 
0,12122 … ; 
1,999 … ;  𝜋 

Classifiquei 
observando se o 
número não possuísse 

períodos. Ex: 𝜋, √2. 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ; 

 𝜋  

O mesmo que 
usei para 
classificar como 
racional. 
 

24

2
; √49; 

0,25;  0; −7 
(Somente os 
números não 
indicados como 
irracionais) 
 
 

Observando se o 
números eram 
irracionais, 
racionais, inteiros 
ou naturais. 
 

 
TODOS 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Elza Pode ser 
considerado 
racionais as 
frações. 
 

𝜋 
 

Número Racional são 
aqueles que podem ser 

representados na forma 
𝑝

𝑞
, 

sendo 𝑞 ≠ 0 , podendo 
representar uma razão 
comensurável 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  1,999 … ;  0,25;  
−7  

As dizimas são 
consideradas como 
Irracionais 
 

13

3
;  −

22

7
; 

0,0555 … ; 0,12122 … ; 
1,999 … 

O número é Irracional 
quando possui uma 
expansão infinita e não 
periódica, portanto não 
é possível ser colocado 
na forma de p/q. Ele 
pode representar 
também uma razão 
incomensuravel. 
 

√2

3
; √2; 

0,0555 … ;  0,12122 … ;  
1,999 … ;  𝜋 

Os números 
Reais são os 
positivos, 
negativos e raiz 
quadrada 
 

24

2
; √49; √2; 

0; −7  

Os números Reais 
são todos os 
conjuntos com 

ℤ, ℕ, 𝕀, ℚ . Exceto 

√−2 (raiz negativa) 
pois é considerado 
um número 
complexo. E é 
obtido através dele 
uma razão 
comensurável e 
incomensurável.  
 

TODOS 

Everaldo  Se é exato ou tem 
uma repetição 
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  
 0,12122 … ;  

 1,999 … . ;  0,25; 
0;  −7 

Se ele é inteiro, decimal exato 
ou decimal periódico, é 
racional. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

0,0555 … ; 1 ,999 … ; 
0,25; 0;  −7 

Se não repete 
depois da vírgula e 
é infinito 
 

√2

3
; √2;  𝜋 

 

Se é uma raiz inexata, 
ou é decimal infinito e 
não periódico, é 
irracional. 
 

√2

3
; √2;  0,1222 … ;  𝜋 

  

Se ele existe 
 
 
 

TODOS 

Se pode ser 
representado na 
reta numérica, é 
real. 
 

TODOS 

Fernando Há como escrever 
em forma de 
fração.  
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; 

√2

3
;  

√49;  0,0555 … ;  
 1,999 … . ;  0,25; 

0;  −7 
 

Observando se o número 
pode ser representado na 

forma 
𝑝

𝑞
, sendo p e q inteiros 

e ≠ 0. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

 0,0555 … ; 
0,12122 … ; 1 ,999 … ; 

0,25; 0;  −7 
 

Não há como 
escrever em forma 
de fração.  
 

√2;  0,12122 … ;  𝜋 

Seu valor sendo 
números infinitos e 
dízimas não periódicas 
 

√2

3
; √2 

  

Quando não era 
uma dizima 
períodica. 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49; 
 0,0555 … ;  

1,999 … ; 0,25; 
0; −7 

Todos os números 
dos conjuntos 
inteiros, racional e 
irracional. 
 
 

TODOS, exceto 𝜋 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Fred Que tem um 
padrão infinito 
 

13

3
;  −

22

7
;
24

2
; 

√2

3
; 

0,12122 … ;  
1,999 … ; 0,25 

Usando o critério p/q. Todo 
número inteiro ou que possa 
se tornar inteiro.  
 

13

3
;  −

22

7
;

24

2
;
√2

3
 ; 

0,0555 … ;  1,999 … ; 0,25  
 

números que não 
segue padrão 
depois da virgula 
 

0,0555 … ;   𝜋 

São os números que 
não podem se tornar 
inteiros.  
 

√49; √2;  0,12122 … ;  𝜋 

Os doi ques 
estão no 
conjunto 0 e o 𝜋 
 

0;  𝜋 

Numeros reais é 
aquele conjunto 
que engloba todos 
outros conjuntos 
(Basicos) 
 
TODOS, com 

exceção de 
24

2
; 0 e 

−7 

Gil (Não ofereceu 
critérios) 
 

√2

3
; 

0,0555 … ;  
0,25; 0  

Serem escritos na forma 
𝑝

𝑞
, 

com p e q sendo numeros 
racionais e 𝑞 ≠ 0. 
 

13

3
;  −

22

7
;  √49; 

0,0555 … ; 1,999 … ;  0,25;  
−7 

(Não ofereceu 
critérios) 
 
13

3
; √2; 0,12122 … ; 

1,999 … ; 0;  𝜋 

Serem numeros 
infinitos sem um 
padrão e/ou ordem, e 
não poderem ser 

escritos na forma 
𝑝

𝑞
 

com 𝑞 ≠ 0. 
 

√2

3
; √2;  𝜋 

(Não ofereceu 
critérios) 
 

24

2
;  √2; 

0,12122 … ;  
1,999 … ; 0 

O conceito de 
números reais. 
São todos os 
numeros diferentes 
dos complexos. 
 
 

TODOS 

Gustavo (Não estava 
presente) 

Frações exatas ou dizimas 
periódicas. 
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49;   

0,0555 … ;  1 ,999 … ; 
0,25; 0;  −7 

(Não estava 
presente) 

Dízimas não 
periódicas. 
 

√2

3
; √2; 

0,12122 … ;   𝜋 

(Não estava 
presente) 

Numero inteiro 
sem casa após a 
vírgula tanto 
positivo quanto 

negativo e o 0. 
 

TODOS 

Ian Podem incluir 
números que 
possuem raízes 
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ; 1,999 … ; 
0; −7  

Que racional é qualquer 
número que contenha dizima 
periodica e que possua 
expansão decimal finita 
 
13

3
; −

22

7
; 0,0555 … ; 1,999 … ; 

0,25  

Números que 
podem possuir 
dizima periódica 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ; 

 𝜋  

Que irracional é 
qualquer número que 
contenha dizima não 
periodica e expansão 
decimal infinita 
 

√2

3
; √2;  

0,12122 … ;  𝜋 

Todos números 
pertencem a 
classe dos reais 
 
 

TODOS 

Que número real é 
qualquer número 
racional ou 
irracional 
 
 

TODOS 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Inácio Número que há 
como modificar, 
como dividir, 
multiplicar, etc 
 
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

 0,0555 … ;   
0,12122 … ;  

1,999 … . ;  0,25;  0; 
  −7 

São números na forma 
𝑝

𝑞
, 

simultaneamente inteiros, 

𝑞 ≠ 0  ou números com 
expansão finita ou infinita e 
periódica. Os naturais e 
inteiros estão nesse conjunto.  
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

 0,0555 … ;  1 ,999 … ; 
0,25;  0;  −7 

Números com 
infinidades não 
repetitivas e não 
proveniente de 
cálculo; incoerente 
 

√2

3
; √2;   𝜋 

  

São números, na forma 
decimal, com 
expansão infinita e não 
periódica.  
 

√2

3
; √2; 

0,12122 … ;  𝜋 

Números que 
compõe os 
números 
racionais. 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49;  0,0555 … ; 
0,12122 … ; 

 1,999 … ; 
0,25;  0; −7  

(Somente os 
números não 
indicados como 
irracionais) 

São todos os 
númer racionais e 
irracionais 
 
 
 
 

TODOS 

Josivaldo Não ser infinito ou 
semi-infinito 
(compreencível) 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

 0,0555 … ;   
0,12122 … ;  

1,999 … . ;  0,25 
 

ser uma dizima periodica 
(possuir período). 
 

13

3
;   0,0555 … ; 

0,12122 … ; 1 ,999 … ; 0,25 

Ser infinito ou semi-
infinito 
(incompreencível) 
 

√2

3
; √49; √2 

  

Ser uma dizima não 
periodica (aleatória).  
 

−
22

7
; 

√2

3
; √2;  𝜋 

  

ser um numero 
 
 
 
TODOS, exceto 

𝜋 

possuir somente 
numerais em seu 
resultado. 
 

TODOS 

Karoline numeros que 
possuem virgula e 
continuam 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; 

√2

3
;  

√49; √2;  
0,0555 … ; 

 0,12122 … ;  
1,999 … . ;  0,25  

Que pode ser expresso na 

forma de 
𝑝

𝑞
 sendo 𝑞 ≠ 0 e que 

tem expansão decimal infinita 
ou finita e periodica. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

0,0555 … ; 1 ,999 … ;  
0,25;  0;  −7 

Possuem raiz 
 
 
(não relacionou 
nenhum número 
como irracional) 

Que não pode ser 

expresso na forma de 
𝑝

𝑞
 

e que expansão 
decimal infinita e não 
periódica 
 

√2

3
; √2; 

0,12122 … ;  𝜋 
 

todos os 
números 
existentes 
 
TODOS, exceto 
os números com 
radical 

É qualquer 
elemento que pode 
ser expresso na 
reta são os 
números 
irracionais e 
racionais. 
 

TODOS 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Kauã (Não estava 
presente) 

Números racionais podem 
ser representados por razões 
de números inteiros e 
englobam números inteiros e 
números de expansão 
decimal finita ou não. Quando 
infinita, a expansão é 
periódica.  
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  0,12122 … ; 
1,999 … ; 0,25; 0; −7 

(Não estava 
presente) 

Números irracionais 
são números de 
expansão decimal 
infinita não periódica. 
Quando fracionários, 
são razões entre ao 
menos um número 
inexato.  
 

√2

3
; √2;  𝜋 

  

(Não estava 
presente) 

Números reais são 
qualquer número 
com expansão 
decimal.  
 
 

TODOS 

Luan numeros 
decimais, 
numeros inteiros e 
dizimas 
periódicas 
 
 

24

2
;  √49; 

0,0555 … ; 
1,999 … ; 0,25; 

0; −7 

Os numeros racionais 
englobam além dos numeros 
inteiros tambem os numeros 
decimais com expanção 
decimal infinita e periodica ou 
finita (além de outras 
representações desses 
numeros) 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  1,999 … ;  0,25; 
0; −7 

numeros infinitos 
não periódicos 
 

13

3
; −

22

7
;  

√2

3
; √2;  

0,12122 … ;  𝜋 

São numeros que 
possuem espanção 
decimal infinita e não 
periodica e outras 
representações deles. 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ;  𝜋 

  

todos são 
numeros reais 
 
 
 

TODOS 

O conjunto dos 
reais engloba tanto 
os numeros 
racionais quanto 
os irracionais 
 

TODOS 

Marcela Todos, exceto 
dízimas 
periódicas já que 
compreendem 
todos os outros. 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; 

√2

3
;  

√49; √2;  0; −7 

Ser um número inteiro 
positivo ou negativo, ou ser 
um número com expansão 
decimal finita ou periódica 
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49; 

  0,0555 … ;  1 ,999 … ; 
0,25; 0;  −7 

Todos, por 
abranger todos os 
outros   
 

0,0555 … ; 
0,12122 … ; 1,999 … ; 

0,25;  𝜋 

Ser um número com 
expansão decimal 
infinita e não periódica 
ou se assim o 
representa 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ;  𝜋 

  

Todos, exceto 
raízes negativas 
 
 

TODOS 

Todos os números 
(até o prezado 
momento) são 
considerados 
reais, e este 
abrange todos os 
outros conjuntos.  
 

TODOS 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Natanaela exceto dízimas 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; 

√2

3
;  

√49; √2;  
0,25;  0; −7 

Se o número puder ser 

expresso na forma 
𝑝

𝑞
, 

simultaneamente inteiros e 
𝑞 ≠ 0 , o número é racional. 
Sendo que abrange os 
números inteiros, raízes 
exatas, números com 
expansão decimal finita, ou 
infinita e periódica.  
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49;   

0,0555 … ;  0,12122 … ; 
1 ,999 … ; 0,25; 0;  −7 

 

Todos 
 
 
 
(relacionou todos 
os números da lista 
como irracionais) 

Números que 
expressam a razão 

entre 
𝑝

𝑞
 sendo que p e q 

não podem ser 
simultaneamente 
inteiros, sendo assim 
números com 
expansão decimal 
infinita e não periódica.  
 

√2

3
; √2;   𝜋 

  

todos, exceto 
raízes negativas 
 
 
 

TODOS 

Todos os números 
racionais e 
irracionais.  
 
 
 

TODOS 

Osvaldo Qualquer número 
que não fosse 
uma raiz inexata 
ou 𝜋 
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49;  

0,25;  0; −7  

Ele poder ser escrito na forma 
p/q. 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

 0,0555 … ; 
0,12122 … ;  1 ,999 … ; 

0,25; 0;  −7 

Raizes inexatas e 
𝜋. 
 

√2

3
; √2;  0,0555 … ; 

0,12122 … ; 1,999 … ; 
  𝜋 

Ele não poder ser 
escrito na forma p/q 
 

√2

3
; √2;  𝜋 

  

Raízes inexatas 
e dizimas eram 
números 
irracionais 
 

13

3
;  −

22

7
;

24

2
; 

 
√2

3
; √49;  

0,25; 0; −7 
 

Todos os números 
racionais e 
irracionais são 
reais. 

 
TODOS 

Pablo Possuir virgula 
 

13

3
; −

22

7
; √2; 

0,25; 0  

São todos os numero que 
podem ser escritos na forma 
de fração mais os numeros 
inteiros 
 

24

2
; √49; 0,25; 0; −7 

  

Ser fração 
 

√2

3
;  1,999 … ; 0;   𝜋 

  

São todos os numero 
que não possui fim 

com 𝜋, √2, √7. 
 
 

13

3
; −

22

7
; 

√2

3
; √2; 

0,0555 … ; 0,12122 … ; 
1,999 … ;   𝜋 

Que todo 
numero e real 
 
 

TODOS 
 

Todos os numeros 
são reais 
 
 

TODOS 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Patrícia Há como escrever 
em forma de 
fração 
 
 

√49; √2; 0 

Racional → todos os números 
que possuem expansão 
decimal finita ou infinita e 
periódica 
 

13

3
; 

24

2
; √49;  1 ,999 … ; 

 0,25; 0;  −7 

Não há como 
escrever em forma 
de fração 
 

√2

3
;  

0,0555 … ;    
 0,12122 … ;   𝜋 

Possuem expansão 
decimal infinita não-
periodica 

 

−
22

7
; 

√2

3
; √2; 

 0,12122 … ;  𝜋 
 
 
 

Quando não é 
dizima periodica 
 
 
13

3
; −

22

7
; 0,25; 

0; −7 

Os reais é a união 
dos irracionais com 
os racionais 
 

TODOS 

Queny Fraçoes 
 
 

13

3
; −

22

7
; √49 

  

Todo número que pode ser 

escrito na forma 
𝑃

𝑄
 sendo Q e 

P inteiros e 𝑄 ≠ 0 
 
13

3
;  −

22

7
;

24

2
; √49; 0,0555 … ; 

0,12122 … ;  0,25; 0; −7 

Raiz não exata e 𝜋 
 
 

√2

3
; √2;   𝜋 

  

Dizimas não periodicas 

e o 𝜋 
 
 

√2

3
; √2; 

1,999 … ;  𝜋 

Todos os 
números 
 
 

0,0555 … ; 
0,12122 … ; 

1,999 … ; 
0,25 

 
 
 

Todos os números 
 
 

TODOS 

Rosalina os inteiros mais os 
decimais, mais os 
periodicos  
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

 0,0555 … ;    
 1,999 … . ;  0,25; 

0; −7 

não possue casas decimais, 
ou possue casas decimais 
finitas, ou ainda possue 
casas decimais infinitas e 
periodicas (pode ser positivo 
ou negativo) 
 
 

13

3
;  −

22

7
;  

24

2
;  √49;  

0,0555 … ; 1 ,999 … ; 
0,25; 0;  −7 

 
 

não possue período 
e não é inteiro, 
possue casas 
decimais 
 

√2

3
; √2; 

0,12122 … ;  𝜋 

possue casas decimais 
infinitas e não 
periodicas (pode ser 
positivo ou negativo) 
 

√2

3
;  √2; 0;  𝜋 

todos os que 
pertencem a 
esses conjuntos 
 

TODOS 

Qualquer número 
que seja racional 
ou irracional é real.  
 
TODOS, exceto 
0,12122 … 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Sara Ele ser decimal ou 
não, mas se for 
decimal ter uma 
dizima periódica, 
ou um número de 
dizimas certo. 
 
24

2
; √49; 1,999 … ; 

0,25; 0;  −7  

Ele ser inteiro, ser uma fração 
onde o denominador e o 
numerador são inteiros, com 
o denominador diferente de 
0, ser uma raiz que resultará 
em um número racional, ter 
uma expansão decimal finita, 
ou infinita e periódica.  

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ;  1,999 … ;  0,25; 
0; −7 

 
 

Números decimais 
infinitos. 
 

13

3
; −

22

7
;  

√2

3
; √2;  

0,0555 … ;  
0,12122 … ;  𝜋 

Ser uma raiz de um 
número primo, ter 
expansão decimal 
infinita e não periódica 
ou ser uma fração 
onde o denominador 
ou o numerador é 
irracional. 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … 

  

Todos são 
 
 

TODOS 

Todos os números 
ali presentes são 
reais pois todos os 
conjuntos estão 
dentro do conjunto 

real. O 𝜋  eu não 
classifiquei como 
real, porque ele 
não é um numero, 
mas sim uma 
representação, 
uma equivalência.  

TODOS, exceto 𝜋 

Taís Pode ser escrito 
em fração  

−
22

7
;

24

2
; √49; 

0,0555 … ;  
0,12122 … ; 

1,999 … ; 0,25; −7 

Podem ser representado com 
uma razão com numeros 
naturais 

13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49; 

0,0555 … ; 1 ,999 … ;  0,25;  
0; −7 

 
 

Não pode ser 
escrito em fração 
 

13

3
; 

√2

3
; √2;  

 𝜋  

Não pode ser 
representado com uma 
razão com numeros 
naturais 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ;  𝜋 

 
 
 

Apresenta nos 
conjuntos 
ℕ ℤ ℚ 𝕀 
 
 

TODOS 

É os criterios de 
todos os outros 
conjunto juntos 
 
 

TODOS 

Urias Uma fração que 
da numero exato 
quando dividido 
 

24

2
; 0,25 

  

O numero pode ser divido na 
forma p/q e a divisão resulta 
em um numero inteiro 
 

24

2
; √49;  0,25 

  

dizímas periódicas 
 

13

3
; −

22

7
;  

√2

3
; √2;  

0,0555 … ;  
0,12122 … ;  1,999 … 

Se é uma dízima 
periodica ou se tem 
casas decimais. 

13

3
; −

22

7
; 

√2

3
;  √2;  

0,0555 … ;  0,12122 … ; 
1,999 … 

 
 
 

positivo e inteiro 
 

24

2
; √49 

  

Todos os numeros 
menos raiz. 
 
TODOS, exceto os 

radicais e 𝜋 
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 Número Racional Número Irracional Número Real 

Participante Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a Intervenção Antes da 
intervenção 

Após a 
Intervenção 

Will pode ser escrito 
em forma de 
fração 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49;  
0,0555 … ;   0,25;  

0; −7 

Qualquer número que tenha 
uma expansão decimal finita 
ou infinita e periódica 
 
13

3
; −

22

7
;
24

2
; √49;  0,0555 … ; 

1 ,999 … ;  0,25;  0; −7 

não pode ser 
escrito em forma de 
fração 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … ; 

1,999 … ;   𝜋 

Qualquer número que 
tenha uma expansão 
decimal infinita e não 
periódica. 

√2

3
; √2; 

0,12122 … ;  𝜋 

todos os 
números que 
fazem parte de 
outros 
conjuntos. 
 

TODOS 

Qualquer números 
que tenha uma 
expansão decimal.  
 

TODOS 

Yago (não ofereceu 
critérios) 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49; 
0,0555 … ;  

0,12122 … ;  
 1,999 … . ;  0,25; 

 −7;  𝜋 

Quando expressa a razão da 
um numero inteiro, com 
expansão decimal infinita e 
periodica ou com expansão 
decimal finita   
 

13

3
; 

24

2
; √49;  

0,0555 … ;  1 ,999 … ;  0,25;   
−7 

 

(não ofereceu 
critérios) 
 

√2

3
; √2 

  

Quando expressa a 
razão é um numero 
com expansão decimal 
infinita não periódica 
 

−
22

7
; 

√2

3
; √2; 

 0,12122 … ;  0;  𝜋 
 

(não ofereceu 
critérios) 
 

13

3
; −

22

7
;
24

2
;  

√49; 
 0,0555 … ;  
0,12122 … ;  

1,999 … . ; 
 0,25;  0; −7;  𝜋 

Número real são 
quaisquer números 
da reta numérica 
 

TODOS, exceto 𝜋 

Zita Os que são 
frações, raízes 
exatas e dízimas 
periódicas e 
decimais. 
 

13

3
; 

24

2
; √49;  

0,0555 … ;  
  1,999 … . ;  0,25 

1. Nas frações: se a fração é 
composta por números 
inteiros (ou que possam ser 
transformados em inteiros) e 
com o denominador ≠ 0. 
2. Se o número tem uma 
expansão decimal finita ou 
infinita e periódica. 
3º. Se o número já for um 
número inteiro. 
 

13

3
; −

22

7
;  

24

2
; √49; 

0,0555 … ;  1 ,999 … ;  
0,25;  0;  −7 

As frações com 
raízes, raízes não 
exatas e dízimas 
não periódicas 
 
 

−
22

7
;  √2; 

 0,12122 … 

1- Nas frações: se a 
fração é composta por 
pelo um número que 
seja irracional. 
2 – Se o número tem 
expansão decimal 
infinita e não periódica. 
3 – Se é uma raiz não 
exata 
 

√2

3
; √2;  0,12122 … 

  

Os números 
reais são todos 
os outros 
números. 
 
 
 
TODOS, exceto 
𝜋 

Todo número que 
pertence ao 
conjunto dos 
racionais ou 
irracionais. 
 
 
 
TODOS, exceto 𝜋 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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No que concerne ao reconhecimento dos números representados na 

Questão 2 como racionais, antes e depois da intervenção, mostramos o Quadro 20.  

 

Quadro 20: Tipos de números representados na Questão 2 reconhecidos 
como racionais ou não assinalados como tais, antes e após a intervenção 

Cat. Racionais indicados ou 
que não foram 

assinalados 

Antes da intervenção Após a intervenção 

1 Assinalaram todos 
corretamente  

Everaldo, Inácio e 
Rosalina. 

Bernardo, Casemiro, 
Demóstenes, Fernando, 
Gustavo, Kauã, Karoline, Luan, 
Marcela, Natanaela, Osvaldo, 
Sara, Taís, Will e Zita. 

 
2 

Deixaram de indicar 
algum quociente racional 

Alba, Bernardo, Brás, 
Demóstenes, Diná, Elza, 
Gil, Luan, Pablo, Patrícia, 
Queny, Sara, Taís, Urias e 
Zita. 

Alba, Gil, Ian, Josivaldo, Pablo, 
Patrícia, Urias e Yago. 

 
3 

Não reconheceram 
alguma das dízimas 
periódicas 

Bernardo, Brás, Casemiro, 
Demóstenes, Diná, Elza, 
Fred, Gil, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo, Pablo, 
Patrícia, Queny, Sara, 
Urias e Will. 

Pablo, Patrícia, Queny e Urias. 

 
4 

Não indicaram nenhum 
número representado 
com expansão decimal 
infinita 

Brás, Casemiro, 
Demóstenes, Diná, Elza, 
Marcela, Natanaela, 
Osvaldo e Urias. 

Pablo e Urias. 

5 Indicaram algum 
irracional como racional 

Alba, Brás, Demóstenes, 
Elza, Fernando, Fred, Gil, 
Karoline, Marcela, 
Natanaela, Pablo, Patrícia 
e Yago. 

Fred 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Notamos que foi significativo o aumento na quantidade dos participantes que 

passaram a considerar as dízimas periódicas e os quocientes racionais como tais. 

Com exceção de 0,12122 … , que poderia ser indicado tanto como racional 

como irracional devido à dubiedade de interpretação, antes da intervenção treze 

apontaram algum irracional como racional e, após a realização dessa, somente 

Fred indicou 
√2

3
 como racional. Com exceção de Fred, os outros doze alunos 

mostraram que, provavelmente, passaram a compreender características que 

determinam a representação de um número como racional. 
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Entendemos que Ian e Josivaldo empobreceram seu repertório de 

representantes de números racionais, pois deixaram de apontar racionais que antes 

foram considerados. 

Para dois participantes (Pablo, Yago), não chegamos a uma conclusão sobre 

o enriquecimento ou não da imagem de conceito de número racional no que se 

refere ao reconhecimento dos racionais. Yago não mais apontou 𝜋 como racional, 

porém, não relacionou −
22

7
 como racional como antes. Pablo não mais designou 

√2 como racional, no entanto, deixou de marcar alguns elementos da lista que 

havia considerado como racional e o fez com outros que antes não foram indicados.  

Antes da intervenção, três participantes (Everaldo, Inácio, Rosalina) haviam 

assinalado corretamente todos os racionais da lista e o fizeram novamente. Talvez, 

já soubessem as características que determinam um representante de número 

desse tipo. 

Sob nosso olhar, os outros vinte e dois participantes ampliaram o repertório 

de exemplares de números racionais, pois passaram a considerar como racionais 

algum que não era e/ou não mais indicaram irracionais como racionais. Além disso, 

dentre esses, treze estudantes marcaram corretamente todos os racionais, além de 

Gustavo e Kauã. 

No Quadro 21, mostramos, na última Coluna, em qual Categoria de 

respostas colocamos os participantes após a intervenção, de acordo com os 

critérios por eles apresentados para identificar os racionais da lista da Questão 2. 

  

Quadro 21: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para os 
racionais 

C Critérios Antes da intervenção Após a intervenção 

1 Critério de acordo com a 
definição formal 

 Alba, Brás, Demóstenes, 
Everaldo, Fernando, Gil, 
Inácio, Luan, Marcela, 
Natanaela, Queny, Rosalina, 
Sara, Yago e Zita. 
 

 
2 

Critérios que, com a devida 
correção, classificam qualquer 
racional 
 

Luan, Rosalina, Sara e 
Zita. 

Bernardo, Casemiro, Diná, 
Karoline e Kauã.  
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C Critérios Antes da intervenção Após a intervenção 

 
3 

 
Outros 

Alba, Bernardo, Brás, 
Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Elza, Everaldo, 
Fernando, Fred, Inácio, 
Ian, Josivaldo, Karoline, 
Marcela, Natanaela, 
Osvaldo, Pablo, Patrícia, 
Queny, Taís, Urias e Will.  

Elza, Fred, Gustavo, Ian, 
Josivaldo, Osvaldo, Pablo, 
Patrícia, Taís, Urias e Will.  

4 Não ofereceram critério Gil e Yago.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Urias foi o único aprendiz que consideramos não ter enriquecido seus 

critérios para indicar um racional da Questão 2, visto que seus argumentos foram 

remodelados, mas trouxeram o mesmo e insuficiente conteúdo matemático para 

classificá-los.  

Nenhum participante havia apresentado, em seus critérios, uma definição de 

número racional de acordo com a esperada. Após a intervenção, quinze o fizeram, 

sendo esses estudantes que enriqueceram a definição de conceito de número 

racional. Todavia, seis deles (Alba, Brás, Demóstenes, Everaldo, Gil, Marcela) 

expressaram algum termo matemático que necessita de mais estímulos para ser 

modificado como, por exemplo, Everaldo, que expressou “decimal exato” com 

significado de expansão decimal finita.  

Os critérios apresentados por esses quinze participantes no Questionário 

Diagnóstico, aplicado antes da intervenção, expunham uma definição próxima da 

esperada, no entanto, com algum termo expresso em linguagem matemática não 

correta (Luan, Rosalina, Sara, Zita); indicavam argumentos com elementos da 

definição formal, porém incompletos (Fernando); mostravam subconjuntos dos 

números racionais, entretanto insuficientes para defini-los (Alba, Everaldo, Queny); 

enunciavam uma premissa falsa (Marcela, Natanaela); apresentavam critérios com 

características que não definem um número como racional (Brás); expressavam 

respostas que não compreendemos (Demóstenes, Inácio) e outros dois (Gil, Yago), 

não tinham apresentado critérios.  

Na Categoria 2, além de Kauã, colocamos quatro participantes (Bernardo, 

Casemiro, Diná, Karoline) que nela não estavam e que apresentaram uma definição 

próxima da esperada. Esses cinco aprendizes deixaram de incluir na definição de 
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número racional que o quociente deve ser de inteiros ou que o denominador tem 

de ser nulo, no entanto, ofereceram algum complemento que caracterizasse os 

racionais. Consideramos que os quatro enriqueceram a definição de conceito de 

número racional.  

Antes da intervenção, em seus critérios, esses estudantes haviam 

apresentado subconjuntos dos números racionais que não foram capazes de defini-

los (Bernardo); exibiram premissas falsas (Casemiro, Diná) ou tinham indicado 

características que não definem um racional (Karoline).  

Na Categoria 3, colocamos os onze participantes que não trouxeram uma 

definição de número racional de acordo com a formal. Com exceção de Gustavo, 

que inicialmente não respondeu a essa pergunta e de Urias, que já comentamos. 

Os outros nove alunos modificaram seus critérios com argumentos mais próximos 

do esperado, ou seja, também enriqueceram a definição de conceito de número 

racional. 

Quatro desses participantes (Elza, Ian, Patrícia, Will) apresentaram uma 

definição próxima da esperada, contudo, deixaram de incluir algum elemento 

importante na definição e não trouxeram complementos que fossem capazes de 

definir os números racionais. Outros quatro (Fred, Osvaldo, Pablo, Taís) trouxeram 

elementos da definição formal, porém, insuficientes para definir um número 

racional. Josivaldo também enriqueceu seus argumentos, pois passou de um que 

não compreendemos para outro que traz um subconjunto dos números racionais.  

Antes da intervenção, três aprendizes (Patrícia, Taís, Will) haviam 

apresentado, em seus critérios, argumentos que se aproximavam da definição 

formal, porém, insuficientes; Elza e Osvaldo mostraram subconjuntos dos números 

racionais, no entanto, incapazes de defini-los e as justificativas de Fred, Ian e Pablo, 

exibiam características que não definem um número como racional. 

Em síntese, com exceção de Urias, os demais participantes enriqueceram a 

definição de conceito de número racional, pois a trouxeram com argumentos 

próximos ou de acordo com a formal ou, pelo menos, mais satisfatórios.  

Consideramos importante ter disponível na imagem de conceito de número 

real uma definição pertinente de número racional e de número irracional para que 
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possa ser evocada quando necessário. Como podemos observar, pelo menos a 

definição de conceito de número racional dos participantes foi enriquecida. Talvez, 

isso aconteceu por meio de um debate que fizemos para elaborar as definições 

“número racional é aquele que pode ser expresso na forma 
𝑝

𝑞
, com 𝑝 e 𝑞 inteiros e 

𝑞 ≠ 0” e “número irracional é aquele que não pode ser expresso na forma 
𝑝

𝑞
, com 𝑝 

e 𝑞 inteiros e 𝑞 ≠ 0”. Expomos, na íntegra, o debate que realizamos no 6º Encontro 

para a construção dessas definições para que o leitor possa compreender como foi 

a dinâmica dos debates e pela importância que dedicamos à compreensão delas 

para apreender e reconhecer racionais e irracionais.  

Pesquisador: Alguma dúvida nisso? (nos referindo às ideias debatidas 
sobre a racionalidade ou irracionalidade dos números do Quadrinho 13) 
Agora eu vou fazer uma afirmação: números racionais são aqueles que 

podem ser representados na forma p sobre q (
𝑝

𝑞
). Quem concorda com 

essa afirmação? Quem discorda e por quê? 
X120: Eu concordo porque número racional ele pode ser escrito na forma 

de fração, é possível escrever sempre, é possível escrever um número 
racional na forma de fração. 
Pesquisador: Tá. Mas olha a afirmação: números racionais são aqueles 

que podem ser representados na forma p sobre q (
𝑝

𝑞
). Ali eu representei 

o raiz de cinco sobre dois (
√5

2
) e ele tá na forma p sobre q (

𝑝

𝑞
)?  

X1: Tá. 
Pesquisador: Ele é racional? 
X1: Não. Mas os racionais, aquele lá é irracional, os irracionais também 

podem, mas os racionais também, os dois podem.  
Pesquisador: Tudo bem. Então aquela definição ela tá completa? Define 

o número racional? (pausa). Alguém discorda daquela (nos referindo à 
afirmação números racionais são os que podem ser expressos na forma 
𝑝

𝑞
, que estava escrita na lousa incompleta). Tá definindo número racional? 

Quem discorda? 
Taís: É porque “ééé” representado na forma p sobre q, mas eles podem 
ser representados dessa forma e não ser números inteiros. 
Pesquisador: Ahh!!!! (afirmando a ideia de Taís), então qual que é a 
condição pra que seja número racional e p sobre q seja número racional? 
Taís: Que os números p e q sejam inteiros.  
Pesquisador: Alguém discorda? Então a minha pergunta, isso aqui 

definiu número racional? (nos referindo à afirmação números racionais 

são os que podem ser expressos na forma 
𝑝

𝑞
) Definiu ou não?  

Alguém responde: Definiu. 

Pesquisador: Então, eu vou escrever raiz de cinco sobre dois (
√5

2
). Alá 

(nos referindo novamente à afirmação, sem os devidos complementos, 
que estava escrita na lousa) números racionais são aqueles que podem 

ser escritos na forma de fração p sobre q. Raiz de cinco sobre dois (
√5

2
) 

está na forma p sobre q, mas ele é racional? 

                                                             
20  X1 foi uma participante da pesquisa. Porém, só frequentou as aulas nas quatro primeiras 

semanas. 
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A turma responde: Não. 
Pesquisador: Então aquela definição tá completa? 
Respondem: Não. E alguém novamente diz que p e q devem ser inteiros. 
Pesquisador: Como disseram, tem que completar... p e q inteiros. Mas é 
só isso ainda? (na tentativa de obter o complemento da definição: com 
denominador não nulo) 
Osvaldo: O número irracional que não tem um valor real, ele é um valor 

aproximado, igual raiz de cinco não existe, é um valor aproximado, como 
uma dízima periódica não é um valor real. 
Pesquisador: Não existe? 
Osvaldo: Não tem um valor real, é um valor aproximado do que você tá 

querendo, entendeu? 

Pesquisador: Então raiz de cinco ( √5 ) não tem um valor real, só 
aproximado? 

Osvaldo: É. Por exemplo, “ééé” raiz de cinco (√5), não existe raiz de cinco 

(√5), é valor aproximado igual uma dízima. 

Marcela: Raiz de cinco (√5) é uma dízima, então não é como uma dízima, 

é uma dízima, não como uma ... ela é ... 

Pesquisador: Ela é uma dízima ... porque raiz de cinco (√5) é uma 
dízima?  

Marcela: Se tirar raiz de cinco (√5) não vai dar um número exato e ele vai 
repetir eternamente, você vai continuar fazendo aquilo e depois e depois, 
se você fizer o oposto da sua operação você não vai encontrar cinco de 
novo porque ele não é exato. 

Pesquisador: Por exemplo, dois terços (
2

3
) dá zero vírgula seis, seis, seis 

(0,666 …). 
Marcela: Seis, seis, seis. 
Pesquisador: É uma dízima? 
Marcela: É uma dízima. 
Pesquisador: É um irracional? 
Marcela: Não, fração não. A fração pode expressar uma dízima, não é 

toda fração que vai ser irracional porque expressa uma dízima. Um terço 

(
1

3
) não é composta por números inteiros? Se você dividir um por três vai 

dar uma dízima. 
Pesquisador: Tá faltando uma coisa ali (nos referindo à definição 

números racionais são os que podem ser expressos na forma 
𝑝

𝑞
 escrita na 

lousa e acrescida do complemento: sendo p e q inteiros). Alguém poderia 
me dizer? Podem ser escritos na forma p sobre q, p e q tem que ser inteiro. 
Taís: Ou pode ser representados por inteiros, por exemplo dois... 
Pesquisador: Mas aquela palavra podem já expressa isso? 
Taís: Sim. 

Zita: Ou então números ... aquele dois vírgula três sobre três (
2,3

3
) que 

podem virar inteiros. 
Pesquisador: Isso! Mas a palavra podem já tá representando isso, não? 
X1: O que não pode ser zero? 
Pesquisador: X1 disse que q não pode ser zero (na lousa completamos 

a definição de número racional). Alguma dúvida sobre definição de 
número racional? (ninguém se manifestou) Números irracionais são 
aqueles que não podem ser escritos na forma p sobre q.  
Taís: como números inteiros. 
Pesquisador: Alguém concorda com aquela afirmação? (pausa) Quem 
não concorda? (pausa) Por que discorda?  
Yago: Porque “oooo”, aquele lá é uma fração e é irracional, o raiz de cinco 

sobre dois (
√5

2
). 
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Pesquisador: Números irracionais são aqueles que não podem ser 

escritos na forma p sobre q. 
Yago: Tá errado, pode ser escrito por exemplo se o p for raiz de cinco, 

raiz de dois por exemplo é um número irracional.  
Pesquisador: qual que é a condição para ele ser fração? (nos referindo a 

um número irracional representado na forma fracionária). 
Yago: Se o resultado dele, por exemplo, for uma dízima que vai ser um 

número irracional, por exemplo, tem uma raiz encima algum número que 
não vai dar inteiro.  

Pesquisador: Tá. Dois terços (
2

3
) é uma dízima, dá zero vírgula seis, seis, 

seis (0,666 … ).  
Yago: Ah, professor! Você me confunde.  
Pesquisador: Não é, eu tô tentando tirar a sua dúvida. 
Yago: “Aááá”, então não sei. Eu achava que quando dava dízima por 

exemplo... 

Pesquisador: Dois terços (
2

3
) é uma dízima?  

Yago: Sim. 
Pesquisador: Só que é uma dízima periódica. 
Bernardo: Eu acho que aquele negócio tá errado porque números 
irracionais são aqueles que podem ser escritos na forma p e q desde que 
eles não sejam inteiros ou sejam dízimas aperiódicas, são números 
irracionais.  
Pesquisador: Precisa falar isso? 
Bernardo: Uai, depende da necessidade. 
Pesquisador: Sim, você está certo. 
[---] (fala de um não participante) 
Pesquisador: Bom, então essa definição está correta? T1 (Taís) nos 
respondeu que vamos complementar ali. Então números irracionais são 
aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, na forma p sobre 
q, desde de que p e q, desde que p e q não sejam simultaneamente 
inteiros. Entenderam a diferença? Alguma dúvida em número racional e 
irracional? Bom, todos esses são racionais. Todos esses são irracionais 
(nos referindo aos números presentes no Quadrinho 13). 

Nosso objetivo, com esse debate, foi o de que os estudantes construíssem 

o complemento: com 𝑝 e 𝑞 inteiros e 𝑞 não nulo, da definição: números racionais 

são aqueles que podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 e números irracionais são 

aqueles que não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
. Isso porque não existe um 

decimal com expansão infinita e periódica que não admita uma representação 

𝑝

𝑞
, 𝑝, 𝑞 ∈  ℤ  e 𝑞 ≠ 0 . A compreensão desse complemento é relevante, pois 

memorizar a primeira parte da definição não é suficiente para reconhecer 

quocientes racionais e irracionais, como evidenciado na análise do Questionário 

Diagnóstico antes da intervenção. 

Mesmo não sendo objeto de nossa pesquisa, fazemos um comentário sobre 

as falas de Osvaldo e Marcela.  



183 
 

 
 

Para Osvaldo, parece não haver equivalência entre uma raiz irracional e sua 

respectiva representação decimal, ao dizer que os irracionais e as dízimas 

periódicas “não existem ou não têm um valor real”. A aproximação racional é que 

representa, para ele, esse tipo de número.  

As falas de Marcela mostram quão confuso o termo “dízima” é para ela e 

que, ao encontrar a representação decimal infinita de um quociente, quando 

fazemos a operação inversa, não obtemos o mesmo valor. Essas ideias, no nosso 

entender, revelam que, tanto para ela como para Osvaldo, não há equivalência 

entre as duas representações.  

Após a intervenção, Osvaldo mostrou aceitar a relação de equivalência entre 

um quociente e sua representação decimal, o que não aconteceu com Marcela. A 

ideia de “aproximação” estava enraizada na sua imagem de conceito, pois, ao 

responder à Questão 4, ela a evidenciou; por outro lado, passou a compreender os 

conceitos envolvidos no termo “dízima”. 

No que segue, mostramos que a equivalência entre um quociente e a sua 

representação decimal não é um assunto de fácil entendimento para os estudantes.  

Criamos o Quadrinho 40 (ver Figura 56) para discutir, dentre outras coisas, 

as infinitas formas de se representar um quociente racional e que todos são 

equivalentes a um número representado na forma decimal obtido desses 

quocientes, como fizemos. 

 

Figura 56: Quadrinho 40 

 
    Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Os números representados na forma decimal do Quadrinho 41 (ver Figura 

57) são resultados dos quocientes do Quadrinho 40, e isso foi exposto na discussão 

que realizamos no 16º Encontro por meio dele. Além disso, esse fato está 

evidenciado claramente em um dos “balões”.  

 

Figura 57: Quadrinho 41 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Durante o debate sobre o Quadrinho 41, quase ao final da intervenção, 

Karoline mostrou ter dúvidas sobre o assunto, mesmo que já tivéssemos abordado 

a equivalência entre as formas de representação em outros momentos da 

intervenção. 

Karoline: Tem como você representar um número decimal, por exemplo, 

esse número decimal aqui (se referindo a 
2

3
 expresso no Quadrinho 40), 

“ééé”, tipo assim, dois dividido por três, aí vai dar uma expansão decimal. 

Aquele número (se referindo a 0,666 … representado no Quadrinho 41) vai 
ser o mesmo número do que a fração?  
Pesquisador: Sim 
Karoline: Sim? 

Para responder a Karoline, encontramos, na lousa, por meio do algoritmo da 

divisão, o resultado de 
2

3
 e falamos se tratar de 0,666 … , o mesmo número 

representado de formas diferentes. Para melhor compreensão de Karoline, 

exemplificamos que 
2

3
> 0,666, por 0,666 ter expansão decimal finita, ou seja, o 

algarismo seis não continuará a repetir infinitamente. Para darmos outra prova da 

equivalência 
2

3
= 0,666 …, poderíamos ter encontrado a fração geratriz da dízima 

periódica 0,666 … que é 
2

3
, porém, no momento do debate, não pensamos isso. 
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Para a compreensão mais efetiva do assunto, deveríamos ter propiciado 

debates utilizando o algoritmo da divisão para discutir os possíveis restos e provar 

que em um quociente de inteiros o decimal obtido só pode ser inteiro, com 

expansão finita ou infinita e periódica, o que proporemos na reestruturação do THM.  

As incoerências manifestadas por Karoline, Marcela e Osvaldo sinalizam que 

devemos ter cuidado quando trabalhamos com a equivalência 

quociente/representação decimal, bem como a equivalência raiz de número 

positivo não quadrado perfeito/representação decimal utilizando as aproximações 

racionais para os irracionais. Uma não compreensão dessas relações pode criar na 

imagem de conceito de número do estudante que as duas formas de representação 

não são equivalentes. 

Quanto aos fatores de conflito potencial, dos nove participantes que os 

haviam apresentado entre critério e racionais indicados, dois (Fred, Pablo) ainda 

evidenciaram ideias conflituosas e que não foram as mesmas. Isso pode ser 

explicado pelo fato de terem modificado nos critérios para classificar um número 

racional o conteúdo de seus argumentos. Além de Fred e Pablo, outros quatro 

participantes apresentaram ideias contraditórias.  

Alba trouxe, como critério, que as “razões de números inteiros de 

denominador não nulo” são números racionais e não indicou −
22

7
, como assim o 

fez com os outros dois quocientes racionais e que estavam na lista. Essa 

contradição expõe o conflito “Razões de inteiros são racionais” versus “Existem 

quocientes de inteiros que não são racionais”.  

Fred apresentou, em seu critério, que “todo número inteiro é racional”. No 

entanto, indicou 0 e −7 como inteiro e não os assinalou como racionais, como fez 

com os outros que foram identificados como inteiros. Assim, temos o conflito 

“Inteiros são racionais” versus “Existem inteiros que não são racionais”.  

O critério utilizado por Gil para identificar os racionais foi o de que esses são 

os “escritos na forma 
𝑝

𝑞
 e 𝑝 e 𝑞 racionais e 𝑞 não nulo”, porém, não indicou 

24

2
 como 

racional e o fez com os outros quocientes racionais. Assim, temos a contradição 

“Quociente entre racionais é racional” versus “Existem quocientes entre racionais e 

que não são racionais”.  
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Pablo indicou que são racionais “todos os números que podem ser escritos 

na forma de fração” e, dos números racionais representados dessa forma, 

relacionou somente 
24

2
 como tal, o que indica o fator de conflito potencial "Todos os 

números que podem ser representados na forma fracionária são racionais” versus 

“Existem quocientes racionais que não são racionais”.  

Patrícia argumentou que “todos os números que possuem expansão decimal 

infinita e periódica” são racionais e não indicou 0,0555 …, o que caracteriza o fator 

de conflito potencial “As dízimas periódicas são racionais” versus “Existem dízimas 

periódicas que não são racionais”. 

Taís expressou que racionais são aqueles que “podem ser representados 

como uma razão de naturais” e, em desacordo com seu critério, indicou −
22

7
, o que 

identifica o conflito “Racionais são quociente de naturais” versus “Quociente 

racionais podem ser negativos”.  

Podemos observar que todos os conflitos identificados estão relacionados 

em não aplicar a definição de número racional apresentada para reconhecer os 

números representados na Questão 2 como racionais. Isso foi verificado na medida 

em que Alba, Gil e Yago trouxeram uma definição de número racional de acordo 

com a esperada, e os demais apresentaram nos critérios elementos da definição 

de número racional. Porém, mesmo assim, apresentaram fatores de conflito 

potencial entre definição e racionais reconhecidos. Isso mostra que existem 

estudantes que sabiam, pelo menos, reproduzir a definição de número racional, 

mas não a aplicaram.  

Em relação ao reconhecimento dos irracionais da lista da Questão 2, 

mostramos o Quadro 22.  
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Quadro 22: Tipos de números representados na Questão 2 reconhecidos 
como irracionais, antes e após a intervenção 

Cat. Irracionais indicados ou 
que não foram 

assinalados 

Antes da intervenção Após a intervenção 

1 Assinalaram todos 
corretamente  

Everaldo, Ian, Inácio, 
Queny e Rosalina 

Bernardo, Brás, Casemiro, 
Demóstenes, Diná, Everaldo, 
Gil, Gustavo, Ian, Inácio, Kauã, 
Karoline, Luan, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo, Taís e 
Will. 

2 Indicaram algum 
quociente racional 

Demóstenes, Diná, Elza, 
Gil, Luan, Natanaela, Sara, 
Taís e Urias. 

Josivaldo, Pablo, Patrícia, Urias 
e Yago. 

 
3 

Indicaram todos os 
números representados 
com expansão decimal 
infinita 

Brás, Casemiro, 
Demóstenes, Diná, Elza, 
Marcela, Natanaela, 
Osvaldo e Urias. 

Elza, Pablo e Urias. 

4 Indicaram algum racional 
como irracional 

Alba, Bernardo, Brás, 
Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Elza, Fred, Gil, 
Josivaldo, Luan, Marcela, 
Natanaela, Osvaldo, Pablo, 
Patrícia, Sara, Taís, Urias, 
Will e Zita. 

Alba, Elza, Fred, Josivaldo, 
Pablo, Patrícia, Queny, 
Rosalina, Urias e Yago. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Categoria 3, notamos que oito participantes não mais consideraram 

quocientes racionais como irracionais; por outra parte, quatro outros passaram a 

pensar assim.  

Na Categoria 4, muitos participantes não mais identificaram números 

representados com expansão decimal infinita como irracionais, por outro lado, 

Pablo passou a considerá-lo assim. 

O resultado obtido para os racionais foi mais satisfatório. De 31 participantes, 

só Fred indicou um irracional como racional, enquanto dez apontaram um racional 

como irracional. Antes da intervenção foram vinte e um. Com exceção de 
24

2
 e 0,25, 

os outros racionais da lista foram identificados como irracionais, mesmo após 

termos dedicado vários encontros com discussões sobre a racionalidade ou 

irracionalidade dos reais por meio de suas características. 

Antes da intervenção, Everaldo, Ian, Inácio, Queny e Rosalina identificaram 

corretamente os irracionais da lista. Após a intervenção, dezesseis participantes 

mais Gustavo e Kauã os apontaram corretamente.  
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Conforme o exposto, concluímos que dezesseis aprendizes enriqueceram a 

imagem de conceito no que se refere às características que determinam um 

irracional, pois não consideraram mais racionais como irracionais e/ou os indicaram 

corretamente.  

Por outro lado, três aprendizes (Queny, Rosalina, Yago) empobreceram a 

imagem de conceito de número irracional, pois passaram a considerar racionais 

como irracionais e que antes não foram considerados, e Queny e Rosalina não 

mais assinalaram de forma correta somente os irracionais.  

Fred, Josivaldo, Patrícia, Sara e Zita não apontarem corretamente os 

irracionais ou deixaram de incluir algum deles, mesmo assim, consideramos que 

ampliaram a imagem de conceito em relação ao reconhecimento dos irracionais. 

Para Fernando, não chegamos a uma conclusão. Em seu repertório incluiu um 

irracional e excluiu outro. 

Com base nos números representados na Questão 2 que foram indicados 

por Alba, Elza, Pablo e Urias, concluímos que as características que determinam 

um irracional continuam bastante confusas para eles. 

No que concerne aos critérios utilizados para indicar os irracionais, 

mostramos o Quadro 23 elaborado antes da intervenção, no qual acrescentamos 

uma Coluna para indicarmos em qual Categoria colocamos os participantes de 

acordo com as respostas obtidas com a reaplicação do Questionário Diagnóstico. 

  

Quadro 23: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para os 
irracionais 

C Critério Antes da intervenção Após a intervenção 

 
1 

De acordo com a 
definição formal 

 Alba, Demóstenes Everaldo, 
Fernando, Ian, Inácio, Kauã, 
Luan, Marcela, Patrícia, 
Rosalina, Sara, Will, Yago e 
Zita. 
 

 
2 

Critérios que, com as 
devidas correções, 
classificam qualquer 
irracional 
 

 
Bernardo, Everaldo, Luan, e 
Zita. 

Brás, Casemiro, Diná, Elza, 
Gustavo, Josivaldo, Karoline, 
Natanaela, Queny e Taís. 

 
3 

 
Outros 

Alba, Brás, Casemiro, 
Demóstenes, Diná, Elza, 
Fernando, Fred, Ian, Inácio, 
Josivaldo, Karoline, Marcela, 

Bernardo, Fred, Gil, Osvaldo 
Pablo e Urias. 
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C Critério Antes da intervenção Após a intervenção 

Natanaela, Osvaldo, Pablo, 
Patrícia, Queny, Rosalina, 
Sara, Taís, Urias e Will. 

4 Não ofereceram critério Gil e Yago.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Urias manteve sua ideia errônea de que os irracionais são as dízimas 

periódicas e, a esse argumento, acrescentou uma premissa falsa. Isso mostra que 

ele não enriqueceu a definição de conceito de número irracional. 

Fred empobreceu seus critérios para indicar um irracional, pois passou de 

um argumento insuficiente para outro que traz elementos da definição formal, mas 

não se encaixa nela. Bernardo também empobreceu sua justificativa, pois passou 

de uma premissa expressa com termos matemáticos que devem ser corrigidos para 

outra similar mais detalhada, porém, inclui elementos falsos.  

Não concluímos algo a respeito do critério de Gil e Osvaldo. O primeiro expôs 

um argumento que trouxe ideias falsas e antes não havia apresentado um. Osvaldo 

tinha indicado uma ideia insuficiente para caracterizar os irracionais e, após a 

intervenção, ofereceu uma que se aproxima da definição formal, porém, incompleta.  

Podemos observar que, com exceção de Pablo, somente esses cinco 

estudantes figuram na Categoria 3. 

Consideramos que os outros 24 participantes enriqueceram a definição de 

conceito de número irracional, pois a trouxeram de acordo com a definição formal 

ou remodelaram seus argumentos com termos mais plausíveis.  

Com exceção de Everaldo e Luan, nenhum participante havia apresentado, 

em seus critérios para classificar um irracional, algo próximo da definição esperada. 

Outros dois participantes (Bernardo, Zita) apresentaram nos argumentos algo no 

sentido de que os irracionais são as “dízimas não periódicas”, o que consideramos 

como números representados com expansão decimal infinita e não periódica. Após 

a intervenção, Kauã e mais os quatorze alunos que colocamos na Categoria 1 o 

fizeram. Dentre esses, Kauã e os aprendizes Alba, Everaldo, Fernando, Ian, Yago 

e Zita trouxeram algum termo matemático que deve ser corrigido como, por 

exemplo, Everaldo, que expressou “raiz não exata” para uma raiz irracional. Os 
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participantes presentes nessa Categoria mostraram uma definição de conceito 

enriquecida.  

Antes da intervenção, os critérios por eles apresentados para indicar os 

irracionais da Questão 2 eram falsos (Ian, Marcela); insuficientes (Alba, Fernando, 

Patrícia, Rosalina, Sara, Will); traziam algum termo matemático impróprio (Luan, 

Everaldo) ou argumentos que deveriam ser reformulados para definir os números 

irracionais (Zita). Ainda teve os que inicialmente trouxeram critérios que não 

compreendemos (Demóstenes, Inácio) e Yago, que não havia apresentado um.  

Na Categoria 2, estão os participantes que ofereceram, em seus critérios, 

argumentos próximos da definição formal e que não expressaram que o quociente 

deve ser de não inteiros e/ou que o denominador não pode ser nulo, porém, 

ostentaram complementos que definem os números irracionais (Brás, Elza, 

Karoline, Natanaela). Consideramos que esses quatro aprendizes enriqueceram a 

definição de conceito de número irracional. Nessa Categoria também colocamos, 

além de Gustavo, os seis aprendizes (Casemiro, Diná, Josivaldo, Pablo, Queny, 

Taís) que apresentaram argumentos que precisam ser reformulados para 

classificar qualquer irracional. Julgamos que esses cinco estudantes enriqueceram 

seus argumentos, mas ainda não apresentaram uma definição de número irracional 

de acordo com a esperada. 

Inicialmente, os critérios por eles apresentados para indicar os irracionais da 

lista da Questão 2 eram falsos (Casemiro, Diná, Elza, Natanaela); insuficientes 

(Brás, Karoline, Pablo, Queny, Taís) ou incompreensíveis (Josivaldo). 

Em suma, pelo menos 24 participantes enriqueceram seus argumentos para 

identificar um irracional e desses, dezoito trouxeram uma definição próxima ou de 

acordo com a esperada. 

No tocante aos fatores de conflito potencial, sete participantes os haviam 

apresentado. Desses, Fred e Karoline apresentaram ideias contraditórias e que não 

foram as mesmas. Como aconteceu com os racionais, os argumentos 

apresentados para indicar os números representados na Questão 2 foram 

modificados por quase todos os participantes, o que explica essa mudança nas 

ideias conflituosas e a sua exposição por outros cinco participantes. 
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Os argumentos utilizados por Elza, Gil, Karoline e Osvaldo foram no sentido 

de que os números irracionais “não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 (sem o 

complemento: com 𝑝  e 𝑞  inteiros)”. No entanto, indicaram 
√2

3
 irracional, o que 

caracteriza o conflito “Números irracionais não podem ser representados como 

quocientes” versus “Existem quocientes que são irracionais”. 

Elza também argumentou que os irracionais são os que possuem “expansão 

infinita e não periódica”. No entanto, assinalou as dízimas periódicas como 

racionais e irracionais ao mesmo tempo. Isso identifica o conflito “Irracionais são os 

que possuem expansão decimal infinita e não periódica” versus “Existem dízimas 

periódicas que são irracionais”. Queny também apresentou esse conflito ao 

assinalar 1,999 …  somente como irracional. 

Fred usou, como critério, que os irracionais são os que “não podem se tornar 

inteiros” e assinalou √49, o que refuta seu argumento e identifica o fator de conflito 

potencial “Irracionais não podem se tornar inteiros” versus “Existem raízes de 

quadrados perfeitos que são irracionais”. 

Para Urias, é irracional “Se é uma dízima periódica ou se tem casas 

decimais”, no entanto, deixou de indicar como tal 0,25, que possui casas decimais, 

o que expõe o conflito “Números que possuem representação com casas decimais 

são irracionais” versus “Existem números representados com vírgula e não são 

irracionais”.  

A maioria das ideias conflituosas foi causada por não apresentarem uma 

definição de conceito completa como, por exemplo, não exibir o complemento: com 

𝑝 e 𝑞 inteiros, com 𝑞 ≠ 0, na definição: números irracionais são aqueles que não 

podem ser expressos na forma 
𝑝

𝑞
. Como aconteceu com os racionais, parte das 

contradições foram causadas por não relacionarem a definição apresentada de 

acordo ou próxima da esperada com os números representados na Questão 2 

assinalados como irracionais. Dos que apresentaram ideias contraditórias, Elza, 

Karoline, Queny, Rosalina e Yago exibiram uma definição próxima ou de acordo 

com a formal. Queny exibiu um argumento que deve ser reformulado e os demais, 

justificativas insuficientes. Novamente, isso mostra que alguns participantes sabiam 
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a definição de número irracional, mas não a aplicou quando foram reconhecer os 

irracionais.  

Como afirma Vinner (1991), em contextos acadêmicos, as definições devem 

ser consultadas, caso contrário, enganos podem ocorrer, como aconteceu com os 

estudantes que sabiam a definição de número racional e/ou irracional e 

apresentaram ideias conflituosas por não as consultarem para reconhecer 

representações de tais números.  

No que segue, fazemos algumas observações sobre os resultados obtidos 

para os números racionais e irracionais. 

Dentre 29 participantes, apenas um não enriqueceu a definição de conceito 

de número racional e cinco, a de número irracional. Isso mostra que as discussões 

que fizemos para elaborar a definição de número racional e irracional foram 

satisfatórias. Porém, os vários debates nos quais abordamos as características que 

os determinam em suas diferentes formas de representação talvez não tenham sido 

suficientes, pois, com algumas interseções, treze participantes não reconheceram 

todos os tipos de racionais que foram abordados e treze, os irracionais. Isso aponta 

que esses alunos ainda não tinham compreendido o assunto e, para eles, seriam 

necessários mais debates para que enriquecessem a imagem de conceito nesse 

quesito.  

Alguns participantes, como Osvaldo, não apresentaram uma definição de 

número racional e irracional de acordo com a esperada. No entanto, assinalaram 

todos corretamente. Por outro lado, existem os que ofereceram uma definição de 

conceito conforme a esperada e não relacionaram corretamente todos os números 

representados na Questão 2, como o caso de Brás. Esses resultados estão de 

acordo com Tall e Vinner (1981), quando afirmam que uma imagem de conceito 

rica pode não vir acompanhada de uma definição de conceito adequada e, 

igualmente, uma definição de conceito adequada pode não fazer parte de uma 

imagem de conceito rica. 

Para os números reais, trouxemos o Quadro 24, no qual mostramos a 

mudança dos participantes nas Categorias de análise.  
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Quadro 24: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para os 
reais 

C. Critérios Antes da intervenção Após a intervenção 

 
1 

De acordo com a definição 
formal e indicaram todos 
como reais 

 
Taís. 

Bernardo, Demóstenes, Diná, 
Elza, Gil, Ian, Inácio Karoline, 
Kauã, Luan, Natanaela, 
Osvaldo, Patrícia e Will.  
 

 
2 

Outro tipo de critério e 
indicaram todos como reais 

Casemiro, Demóstenes, 
Everaldo, Ian, Luan, Marcela, 
Natanaela, Pablo, Rosalina, 
Sara  e Will.  
 

Casemiro, Everaldo, Gustavo, 
Josivaldo, Marcela, Pablo, 
Queny e Taís.  

 
3 

Outro tipo de critério e não 
indicaram todos como reais 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, 
Elza, Fernando, Fred, Inácio, 
Josivaldo, Karoline, Patrícia, 
Osvaldo, Queny, Urias e Zita. 
 

Alba, Brás, Fred, Sara, Urias e 
Yago.  

4 Não ofereceram critério e 
não indicaram todos os 
como reais  

Gil e Yago.  

5 De acordo com a definição 
formal e não indicaram 
todos como reais 

 Fernando, Rosalina e Zita. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os quatorze participantes que colocamos na Categoria 1, após a 

intervenção, trouxeram nos critérios a definição de número real de acordo com a 

esperada, ou seja, enriqueceram a definição de conceito. Gil trouxe o argumento 

“O conceito de números reais. São todos os números diferentes dos complexos”. 

Sabemos da existência de outros tipos de números como, por exemplo, os 

Quaternários, no entanto, consideramos esse tipo de resposta apresentada por Gil 

adequada para estudantes do Ensino Médio, pois os demais conjuntos numéricos 

além do conjunto dos números Complexos não são trabalhados nesse nível de 

ensino. Vale destacar que desses quatorze aprendizes, oito (Bernardo, Diná, Elza, 

Gil, Inácio, Karoline, Osvaldo, Patrícia) não haviam considerado todos os números 

representados na Questão 2 como reais, o que mostra terem enriquecido, também, 

o repertório de exemplos de reais que fazia parte da imagem de conceito de número 

real. No entanto, alguns dos participantes que estão na Categoria 1, não mostraram 

ter a imagem de conceito de número real enriquecida, pois não apresentaram para 

os racionais e/ou irracionais ideias suficientes, o que será discutido nas análises 

individuais.  
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Na Categoria 2, figuram três novos participantes (Josivaldo, Queny, Taís). 

Josivaldo e Queny passaram a reconhecer todos como reais, porém, seus critérios 

não foram enriquecidos. Taís empobreceu seus argumentos, pois passou de um 

que estava de acordo com o esperado para outro insuficiente, se observarmos os 

critérios que utilizou para identificar os racionais e irracionais, como ela sinalizou 

no critério oferecido para os reais. Dos demais, Pablo apresentou o mesmo critério, 

o que mostra não ter enriquecido o argumento para indicar os reais. Casemiro, 

Everaldo e Marcela apresentaram um critério mais abrangente, porém, não de 

acordo com a definição esperada. Para esses três participantes, consideramos que 

apenas aprimoraram o critério para indicar os reais da Questão 2. Gustavo expôs 

um critério insuficiente.  

Na Categoria 3, estão Alba, Fred e Urias que consideramos terem ampliado 

a imagem de conceito de número real, pois, mesmo que não indicaram todos como 

reais, incluíram alguns da lista que antes não foram considerados e trouxeram um 

critério mais abrangente. Brás indicou somente o 0 como real com um critério que 

sugere não ter indicado todos como tais por utilizar o princípio de não marcar “X” 

em mais de uma Coluna. Sara trouxe um critério remodelado, porém, com os 

mesmos argumentos e, além disso, deixou de considerar 𝜋 como real, como havia 

feito antes. Assim, entendemos que ela empobreceu seu repertório de reais. Yago 

não havia apresentado um critério e trouxe um que mostra uma característica dos 

reais e, se por um lado incluiu as raízes irracionais como reais, por outro, exclui 𝜋. 

Assim, não chegamos a uma conclusão para esse participante.  

No Quadro 24, incluímos a Categoria 5, cujo tipo de resposta não foi 

evidenciado antes da intervenção. Fernando, Rosalina e Zita enriqueceram a 

definição de conceito de número real, pois apresentaram nos critérios argumentos 

que estão de acordo com a definição esperada. Zita ainda não considerou apenas 

𝜋 como real. Fernando ampliou seu repertório de exemplos, pois incluiu como reais 

alguns que não havia considerado. Rosalina empobreceu seu repertório, pois antes 

considerou todos da lista como reais e, após a intervenção, deixou de assinalar 

0,12122 ….  

Em suma, vinte participantes enriqueceram a definição de conceito de 

número real, sete mantiveram praticamente os mesmos argumentos, Taís a 
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empobreceu e para Yago, não chegamos a uma conclusão. Doze participantes já 

haviam indicado todos como reais e mais dez o fizeram após a intervenção. Assim, 

concluímos que quinze aprendizes enriqueceram o repertório de reais na imagem 

de conceito, Sara e Rosalina o empobreceram, Zita manteve a mesma concepção 

e com relação a Yago, não concluímos.  

Em relação aos fatores de conflito potencial, três participantes (Elza, Patrícia, 

Queny) os haviam apresentado e, após a intervenção, não mais apareceram. Por 

outro lado, Fred e Gustavo os evidenciaram. 

Fred indicou que os números reais “engloba todos os outros conjuntos”. 

Contudo, assinalou alguns como inteiros e/ou racionais e não os indicou como 

reais, o que refuta seu argumento e identifica o conflito “Todos os conjuntos estão 

contidos no conjunto dos reais” versus “Existem números que pertencem a 

determinado conjunto numérico e não são reais”.  

Gustavo, na Questão 2, utilizou o critério “Numero inteiro sem casa após a 

virgula tanto positivo quanto negativos e o 0”. No entanto, assinalou todos como 

reais, o que expõe o fator de conflito potencial  “São reais os inteiros” versus “Todos 

os números são reais”.  

Podemos notar que o fator de conflito potencial de Fred foi causado por não 

considerar as relações de inclusão entre os conjuntos numéricos. 

Fizemos, para os 31 participantes, uma comparação entre a definição de 

conceito de número real apresentada na Questão 1 com os critérios expostos na 

Questão 2 para indicar os reais da lista, bem como checamos os tipos de exemplos 

dados da Questão 1 e os números representados na Questão 2 indicados como 

reais. O objetivo disso foi o de identificar fatores de conflito potencial, o que foi 

observado para um participante. 

Gustavo definiu número real como o “conjunto de todos os números” e, na 

Questão 2, para indicar todos da lista como reais, utilizou o critério “Número inteiro 

sem casa após a vírgula tanto positivo quanto negativo e o 0”, o que expõe o fator 

de conflito potencial “Todos os números são reais” versus “Somente os inteiros são 

reais”.  
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Antes da intervenção, ao fazermos essa mesma comparação, foram 

evidenciadas ideias conflituosas nas respostas de treze participantes. Além desses, 

outros oito apresentaram ideias incoerentes, porém não consideramos que 

representavam fatores de conflito potencial. Isso indica que os conceitos adquiridos 

sobre os números reais com a intervenção estavam consolidados na imagem de 

conceito da quase totalidade dos participantes. 

Essa nossa observação se baseia no fato de que, com exceção de Brás que 

não assinalou um mesmo número em mais de uma Coluna na Questão 2 com um 

argumento condizente com tal atitude e definiu números reais como todos os 

números que podem ser representados na reta real; de Gil, que, na Questão 1 

apresentou uma definição de conceito de número real de acordo com a formal e na 

Questão 2 apresentou o critério de que são reais “todos os números com exceção 

dos complexos”, e de Gustavo, que apresentou um fator de conflito potencial entre 

definição de número real e critério utilizado na Questão 2, os demais apresentaram, 

nas duas Questões, os mesmos argumentos ou ofereceram respostas diferentes 

mas, que no bojo, trazem as mesmas ideias. Esse é o caso de Marcela, Queny, 

Sara e Taís. Nove aprendizes (Alba, Casemiro, Everaldo, Fred, Josivaldo, Karoline, 

Pablo, Urias, Yago) apresentaram os mesmos e insatisfatórios argumentos e, 

outros quinze alunos (Bernardo, Demóstenes, Diná, Elza, Fernando, Ian, Inácio, 

Kauã, Luan, Natanaela, Osvaldo, Patrícia, Rosalina, Will, Zita), trouxeram nas duas 

situações uma definição de conceito próxima ou de acordo com a esperada. Até 

Urias, que excluiu números representados com o sinal de raiz dos reais na Questão 

1, o fez na Questão 2.  

Podemos também observar essa consolidação quando, no 8º encontro, 

pedimos que dessem uma definição para os números reais. As que foram 

apresentadas, por quase todos eles, são próximas das mostradas no Questionário 

Diagnóstico após a intervenção. 

 [---] 

Pesquisador: Alguém poderia me dar uma definição para número real? O 

que é um número real? 
Taís: Número real é a junção de todos conjuntos, tanto os, os “ééé”, 
naturais, inteiros, racionais e irracionais.  
Bernardo: Eu acho que é o conjunto de número, é o conjunto de todos os 
números “reaallls”, reais conhecidos pelo ser humano.  
[---] 
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Luan: É o conjunto que engloba todos os números racionais e irracionais.  
Everaldo: São todos os números que existem.  
Pesquisador: Todos os números que existem? 
Everaldo: É. 
Kauã: Não são todos os números que existem, porque tem os números 

irracionais, oh! (espanto) Irreais, quer dizer.  
Pesquisador: Então! Luan disse que os reais são os irracionais e 

irracionais (escrevemos na lousa: número real é todo número racional ou 
irracional). Alguém discorda daquela definição? (ninguém discordou) 
Alguns disseram que é todo número que existe. Quem discorda dessa 
frase? 
Luan: Não é todo número que, por causa do jeito que ele tinha falado 
também, tem os números irreais.  
Pesquisador: Não é números irreais, eles existem. Só que tipo, por 

exemplo, raiz de menos quatro (√−4) ela é um número real? Não. Ele é 
chamado de número complexo. Então gente, número real não é todo 
número que existe, tá. Existe números que não são números reais. Então 
número real é o quê? É qualquer racional ou irracional. Ou R é igual a Q 
união com I (escrevemos na lousa ℝ = ℚ⋃𝕀).  
[---]. 

Na lousa, tínhamos escrito a afirmação: “número real é todo número”, para 

fazermos uma discussão da abrangência dessa frase para definir os números reais, 

pois existem pelo menos os complexos que não são reais. Porém, nas discussões, 

essa ideia apareceu e explicamos sua falsidade da forma mostrada nos diálogos 

acima. Entendemos ser necessária essa discussão, ou pelo menos informar ao 

aluno, que existem números que não pertencem ao conjunto dos números reais, 

para evitar esse tipo de definição. 

Voltamos à definição de conceito de número real de Urias porque, 

possivelmente, ela é fruto de uma discussão que fizemos, no 15º Encontro, sobre 

números representados com o símbolo de raiz. Para tal discussão, tivemos como 

referência o Quadrinho 32 (ver Figura 58). 

 

Figura 58: Quadrinho 32 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Com base nesse Quadrinho, dialogamos que tipo de número representado 

com o sinal de raiz é inteiro e/ou racional e que tipo é irracional e que eles são reais 

por serem racionais ou irracionais. Discutimos, também, que não é adequado definir 

os números reais como “todo número”, pois números negativos representados com 

o sinal de raiz, como alguns do quadro à direita no Quadrinho, não são reais e, 

assim, pertencem a outro conjunto numérico denominado complexo. Se, por um 

lado, essa discussão contribuiu para que alguns compreendessem o assunto (ver 

Figura 59) e que Elza e Gil expusessem a ideia de número complexo em seus 

critérios, por outro, pode ter influenciado Urias a expressar que as “raízes não são 

números reais”. 

 

Figura 59: Observações de Osvaldo no OMP após o 15º Encontro 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vale destacar que, no Quadrinho 32, existe um erro conceitual. “Raízes 

negativas” são reais como, por exemplo, −√3 . O correto seria expressar 

representação de números negativos com uma raiz de índice par. A escrita de 

forma errônea no balão do Quadrinho 32 não influenciou na compreensão correta 

dos conceitos matemáticos envolvidos, pois nas discussões abordamos o assunto 

de forma adequada e os alunos que abordaram o assunto em suas respostas, o 

fizeram corretamente. 

No que se refere às relações de inclusão, mostramos o Quadro 25, no qual 

colocamos os participantes que não consideraram, respectivamente, antes e 

depois da intervenção, as relações descritas na Coluna 2.  
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Quadro 25: Participantes que não consideraram as relações de inclusão 
entre os conjuntos numéricos, antes e após a intervenção 

Linha Relações de 
Inclusão 

Participantes 

1 ℤ ⊄ ℚ Alba, Bernardo, Brás, Demóstenes, Elza, Fred, Gil, Josivaldo, Karoline, 

Pablo, Patrícia, Queny, Urias, Will, Yago e Zita.  

Alba, Brás, Fred, Gil, Ian, Josivaldo, Urias e Yago. 

2 ℚ ⊄ ℝ Alba, Brás, Elza, Fernando, Fred, Gil, Karoline, Patrícia, Queny e Urias. 

Brás, Fred e Urias. 

3 𝕀 ⊄ ℝ Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Inácio, Osvaldo, 

Patrícia, Queny, Urias e Yago. 

Brás, Urias e Yago. 

4 ℚ ∩ 𝕀 ≠ ∅ Gil, Pablo e Natanaela. 

Elza e Rosalina.  

 
5 

 

ℚ⋃𝕀 ≠ ℝ 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Ian, Inácio, 

Josivaldo, Karoline, Natanaela, Osvaldo, Pablo, Patrícia, Queny, Taís, 

Urias, Yago e Zita.  

Alba, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Ian, Josivaldo, Patrícia, 

Rosalina, Sara, Urias e Zita. 

 
6 

Nem todos 
são reais 

Alba, Bernardo, Brás, Diná, Elza, Fernando, Fred, Gil, Inácio, Josivaldo, 

Karoline, Osvaldo, Patrícia, Queny, Urias, Yago e Zita.  

Alba, Brás, Fernando, Fred, Rosalina, Sara, Urias, Yago e Zita.  

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o Quadro 25, consideramos que aqueles que não mais apareceram em 

alguma Linha desse Quadro enriqueceram a imagem de conceito no que se refere 

à relação na Linha descrita, pois isso sugere que passaram a considerá-la. Por 

outro lado, existem aqueles que não figuravam nesse Quadro e passaram a fazer 

parte dele, alunos que consideramos terem empobrecido a imagem de conceito no 

que se refere à relação enunciada naquela Linha. 

Antes da intervenção, Alba, Brás e Queny não haviam marcado um mesmo 

número representado na Questão 2 em mais de uma Coluna. Aventamos a 

possibilidade de ser o costume em não marcar um X em Questões com o formato. 

Isso foi confirmado por Alba que, em um dos debates, expôs: 

Alba: Acho que um número que estava no Questionário que era um 

quadro (se referindo aos números do Quadro da Questão 2 aplicada antes 
da intervenção) que pediu pra definir se era número inteiro, racional ... se 

tiver um (1) eu coloco que ele é inteiro ou racional? Qual das alternativas 
estão certas? 
Pesquisador: Então tá. O um (1) ele é inteiro? 
Alba: É. 
Pesquisador: Ele é também racional? 
Alba: É. 
Pesquisador: Então ele é os dois.  



200 
 

Alba: Oh! Tá. (espanto) 
Pesquisador: Entendeu? 
Alba: Ãham. (concordando). 

Após a intervenção, somente Brás não assinalou um mesmo número 

representado na Questão 2 em mais de uma Coluna. Seu argumento “Todos são 

reais, entretanto não continha nenhum numero apenas ℝ”, que usou para marcar 

apenas 0 como real e os demais em Colunas distintas, aponta no sentido de ele ter 

usado novamente o costume de marcar “X” em apenas uma alternativa.  

No que se refere à Linha 1, a quantidade de participantes que não incluiu os 

inteiros nos racionais passou de 16 para 8. Em todas as discussões que fizemos 

sobre o assunto, como mostra o diálogo a seguir, enfatizamos essa inclusão, 

mesmo que nem sempre de forma declarada.  

Pesquisador: Então, a primeira pergunta é verdadeira ou falsa? (Nos 

referindo à pergunta a seguir que estava escrita na lousa) Todo número 
inteiro é racional?  
 [---] (diálogo com um não participante) 
Pesquisador: Alguém concorda que todo número inteiro é número 

racional? (Ouvimos apenas sim)  
Pesquisador: Por quê que todo inteiro é racional? 
Kauã: Porque é inteiro (rsrsrs), número inteiro é racional. 
Pesquisador: Alguém pode falar por quê que todo número inteiro é 

racional?  
Kauã: Porque os números irracionais ele é... a características deles é... 

são casas decimais infinitas de algarismos que nunca se repetem, 
diferente das dízimas. 
Pesquisador: Mais alguém? Por quê que todo número, todo inteiro é 
racional.  
Diná: Porque ele pode ser expresso na forma de fração. 
 

Em seu argumento, Diná não expressou as condições para um quociente ser 

racional, mas aparentemente compreendeu a questão, o que foi verificado nas 

respostas dadas por ela ao Questionário Diagnóstico após a intervenção. 

As várias discussões que realizamos sobre o assunto não foram suficientes 

para que Alba, Brás, Fred, Gil, Josivaldo, Urias e Yago considerassem que ℤ ⊂ ℚ. 

Além disso, Ian empobreceu essa ideia na imagem de conceito, visto que não mais 

considerou os inteiros como racionais, como havia feito antes da intervenção.  

Proporcionalmente, o resultado para a relação ℚ ⊂ ℝ foi melhor. Antes da 

intervenção, dez participantes não indicaram todos os números representados na 

Questão 2 relacionados como racionais também como reais. Após essa, foram três 

alunos que o fizeram. Brás, nos dois momentos, não assinalou um deles em mais 



201 
 

 
 

de uma Coluna. Urias, como antes, indicou alguns racionais como reais e outros, 

não. Fred, dos oito elementos apontados por ele como racionais, não indicou como 

real somente 
24

2
, 0 e −7, e anteriormente, não havia considerado nenhum. Isso 

representa um avanço de Fred no que se refere à compreensão dessa relação, 

porém não suficiente.  

Antes da intervenção, quatorze participantes não consideravam o conjunto 

dos números irracionais incluso no conjunto dos números reais. Após, três assim o 

fizeram. Brás, pelos motivos já discutidos. Antes da intervenção, Urias não 

considerou nenhum da lista que foi assinalado como irracional também como real. 

Após a realização dessa, dos indicados como irracionais, não apontou como real 

apenas os que possuem radical, o que compactua com sua definição de conceito 

de número real. Mesmo tendo apresentado esse equívoco, ele mostrou um avanço 

no que se refere à relação 𝕀 ⊂ ℝ, o que também consideramos para Yago, pois, 

anteriormente, não havia considerado nenhum como irracional e, após a 

intervenção, dos seis indicados como irracionais, ele não considerou também como 

real apenas 𝜋.  

Na Linha 4, se por um lado Gil, Pablo e Natanaela passaram a considerar o 

conjunto dos números racionais disjunto do conjunto dos números irracionais, por 

outro, após a intervenção, Elza e Rosalina apontaram, simultaneamente, alguns 

números representados na lista como racionais e irracionais (Elza as duas dízimas 

periódicas – 0,0555 …  e 1,999 …  – e Rosalina, o 0 ), duas participantes que 

empobreceram a imagem de conceito sobre o tema. Esse assunto foi abordado nos 

debates.  

[---] 
Pesquisador: Bom, existe algum número que seja ao mesmo tempo 
racional e irracional?  
(Ouvimos apenas não) 
Pesquisador: Simultaneamente? 

(Ouvimos apenas não) 
Pesquisador: Quem acha que sim? 

(Ninguém se manifestou) 
Pesquisador: Ou ele é racional ou ele é irracional. É separado. Esses são 

os com expansão decimal infinita e não periódica e os de lá é o contrário 
(nos referindo a 20 números que classificamos em racional ou irracional e 
que os fomos separando, na lousa, de acordo com a classificação), se ele 
tem expansão decimal infinita ela é periódica. Gente, alguma dúvida em 
racional e irracional? 
(ouvimos apenas não) 
[---] 
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Brás não está nesse grupo, porém, destacamos uma de suas respostas 

durante a intervenção porque não foi uma particularidade dele, ou seja, essa 

mesma ideia foi apresentada por outros estudantes. Brás considerava que o 

conjunto dos números racionais estava contido no conjunto dos números 

irracionais, como se pode observar no OMP entregue ao final do 15º Encontro (ver 

Figura 60). 

  

Figura 60: Observações de Brás no OMP ao final do 15º Encontro 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Porém, vale destacar que, após a intervenção, esse equívoco não mais foi 

evidenciado claramente.  

Temos especial interesse na Linha 5 (ℚ ∪ 𝕀 ≠ ℝ), pois os participantes, que 

após a intervenção não compreenderam que da união disjunta do conjunto dos 

números racionais com o conjunto dos números irracionais temos o conjunto dos 

números reais, não possuíam a imagem de conceito de número real rica o suficiente 

para compreendê-los. Dos vinte e um participantes que estavam nessa Linha, doze 

ainda nela permaneceram e Rosalina e Sara passaram a fazer parte dela. Antes da 

intervenção, dez participantes (Alba, Brás, Elza, Fred, Gil, Ian, Josivaldo, Patrícia, 

Urias, Zita) não assinalaram algum número representado na Questão 2 nem como 

racional e nem como irracional e o fizeram novamente, dando a entender que, para 

eles, existem reais que não são nem racionais e nem irracionais. Porém, alguns 

deles enriqueceram o repertório de racionais e irracionais, como o caso de Zita, e 

outros, o empobreceram como, por exemplo, Ian. Antes da intervenção, Diná e 
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Fernando assinalaram todos da lista como racional ou irracional e, após a 

realização dessa, a primeira não avaliou 0 da mesma maneira e Fernando, o 𝜋. Em 

contrapartida, Diná passou a considerar todos como reais e Fernando incluiu como 

tal alguns irracionais que não havia indicado. Assim, para esses dois participantes 

não chegamos a uma conclusão sobre o enriquecimento da imagem de conceito 

nesse quesito. Rosalina e Sara passaram a fazer parte desse grupo. Inicialmente, 

as duas consideraram todos como reais e, após a intervenção, Rosalina não 

assinalou 0,12122 … em nenhuma Coluna e indicou 0 como racional e irracional, e 

Sara assinalou 𝜋 na Coluna “Não representa um número”, estudantes, portanto, 

que empobreceram a imagem de conceito no que concerne à relação ℚ ∪ 𝕀 = ℝ. 

Também temos especial interesse na Linha 6, pois, após a intervenção, 

todos os números representados na Questão 2 deveriam ser reconhecidos como 

real, o que sinalizaria que os participantes teriam compreendido que qualquer 

representação de número que figura na Questão 2 é real, o que não ocorreu. Dos 

que permaneceram nessa Linha, Zita continuou com a ideia de que 𝜋 não é real e, 

com exceção de Brás que já discutimos, os demais, mesmo que deixaram de 

assinalar algum deles como real, enriqueceram seu repertório, pois passaram a 

considerar como real alguns da lista que não os eram. Por outra parte, Rosalina e 

Sara o empobreceram, como discutido no parágrafo anterior.  

Na análise que fizemos dessas relações de inclusão antes da intervenção, 

fizemos um levantamento sobre os tipos de representação de números que menos 

foram reconhecidos como reais. Após a realização dos debates, o ainda menos 

reconhecido como real foi o 𝜋 , não relacionado como tal por cinco dos nove 

participantes que estão na Linha 6. O 0 foi o segundo menos reconhecido, o que 

não está de acordo com o observado inicialmente, pois esse foi o mais indicado 

como real.  

Baseados apenas nessas informações que expomos, inferimos que, de 

modo geral, as discussões realizadas sobre o assunto foram positivas para a 

aprendizagem das relações que se estabelecem entre os conjuntos numéricos, 

visto que vários participantes não mais estão nas Linhas do Quadro 25 e outros 

poucos passaram a fazer parte delas.  
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5.2.3 Questão 3 

 

Para apresentar a análise da Questão 3, trazemos o Quadro 26 com a 

Questão proposta e Colunas que mostram os argumentos utilizados pelos 

participantes para classificar, respectivamente, 0,12122122212 …  (em branco) e 

0,759122122122 …  (em cinza) como racional ou irracional, antes e após a 

intervenção.  

Trazemos, também, para cada um desses dois decimais, um Quadro com as 

Categorias de análise que mostram a mudança dos participantes nas Categorias.  

Para identificar fatores de conflito potencial, comparamos a classificação e 

os argumentos apresentados na Questão 3 com os critérios utilizados para 

classificar 0,0555 … , 0,12122 …. e 1,999 … como racional ou irracional na Questão 2. 

 

Quadro 26: Argumentos utilizados pelos participantes para classificar 
𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  e 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. ..  como racional ou irracional, antes e após 

a intervenção 

3) Responda às perguntas a seguir: 
 

a) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  (aumenta-se sempre uma unidade do 

algarismo 𝟐 entre o algarismo 𝟏). Esse número é racional ou irracional? Como você 
sabe? 

b) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. .. (o padrão 122 sempre se manterá). 
Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

Participante Antes da Intervenção Após da Intervenção 

Alba Irracional porque não é periódico Irracional pois não tem um padrão. 
 

Racional porque é periódico Racional, pois é uma dizima periódica com 
padrão. 
 

Bernardo Irracional, pois é uma dizima 
aperiódica 

Irracional, porque não existe artifício 
matemático, que consiga retornar este 
número à sua fração de origem.  
 

Racional, pois é uma dizima 
periódica. 

Racional, pois é um número que apresenta 
um periodo infinito em sua expansão 
decimal.  
 

Brás irracional. pois e uma dicima 
periodica irracional 

Racional pois é um numero fracionário com 
espação decimal infinita e periódica. 
 

irracional. pois e uma dicima 
periodica irracional 

Racional pois e numero fracionario com 
espanção decimal infinita e periodica. 
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3) Responda às perguntas a seguir: 
 

a) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  (aumenta-se sempre uma unidade do 
algarismo 𝟐 entre o algarismo 𝟏). Esse número é racional ou irracional? Como você 
sabe? 

b) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. .. (o padrão 122 sempre se manterá). 
Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

Participante Antes da Intervenção Após da Intervenção 

Casemiro irracional, pois é dízima periódica. é irracional, pois sua dízima não é 
periódica.  

irracional, pois também é dízima. será racional pois resulta em dízima 
periódica.  
 

Demóstenes Irracional porque ele não tem fim.  Irracional, pois ele não possui um período 
que vá se repetir na expansão decimal. 

Irracional, pois ele também não terá 
fim.  

Racional, porque a expansão dele será 
periódica, ou seja, ele tem período que se 
repetirá.  
 

Diná Irracional. Porque ele tem dízima, 
independente quantos 2 existem. 

Irracional. Pois o número irracional não 
possui período. 

Irracional. Porque ele possui 
dízima, independente do padrão. 

Racional. Pois ele possui um período que 
se repetirá infinitamente.  

Elza Irracional, porque o número 2 está 
em uma dizima periodica e é 
sempre repetido. 

Irracional. Porque é uma dizima aperiódica 
com expansão infinita. 

Irracional, porque faz parte de uma 
dízima. 

Não é Racional porque o número não está 
sendo representado junto com a sua forma 

fracionária Ex →
50

60
= 0,8333 … 

É Irracional porque a representação do 
número está sendo representado na 

seguinte forma: 0,8333 … e também porque 
possui uma expanção decimal infinita e 
periódica 

Everaldo Irracional, pois não repete depois 
da vírgula e é infinito 

Irracional, pois é um decimal infinito e não 
periódico. 

Racional, pois repete depois da 
vírgula 

Racional, pois é um decimal periódico. 

Fernando Irracional, pois não há como 
escrevelo em forma de fração. 

Racional, pois há um padrão que pode 
seguido 

Racional, pois acaba se repetindo e 
da para fazer em forma de fração. 

Racional, pois o padrão é constante.  

Fred Irracional, porque trabalha depois 
da virgula e sem um padrão serto. 

Irracional por que não é uma dizima 
periódica 

Racional, porque segue um padrão 
depois da virgula 

Racional, por ser uma dizima periódica 

Gil Irracional, pois nunca sabemos o 
fim 

Caso ele possa ser escrito de forma que se 
encaixe no conceito de racionais ele sera 
racional caso contrário sera irracional 

Irracional, pois nunca sabemos o 
fim. 

Irracional, pois não pode ser escrito na 

forma 
𝑝

𝑞
 com p e q contido no conjunto de 

racionais e com 𝑞 ≠ 0. 

Gustavo (não estava presente) Irracional, pois não possui um período 
definido, portanto é uma dízima não 
periódica.  

(não estava presente) racional, pois é uma dízima periódica. 
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3) Responda às perguntas a seguir: 
 

a) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  (aumenta-se sempre uma unidade do 
algarismo 𝟐 entre o algarismo 𝟏). Esse número é racional ou irracional? Como você 
sabe? 

b) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. .. (o padrão 122 sempre se manterá). 
Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

Participante Antes da Intervenção Após da Intervenção 

Ian Irracional, pois ele não apresenta 
um padrão 

Irracional, pois não há dizima periódica, e 
esse número não contém padrão nos seus 
números 
 

Racional, pois apresenta um 
padrão com o número 122 
 

Racional, pois contém uma dizima 
periódica 

Inácio Racional, pois há como transformar 
em uma fração 

Irracional, pois não há um período nessa 
extensão 

Racional, pois há como transformar 
em fração 

Racional. Os racionais tem período em sua 
forma decimal 

Josivaldo racional pois pode ser 
compreendido 

Racional, pois segue um periodo que pode 
ser compriendido.  

racional pois também é 
compreensível 

racional, pois possui padrão periodico. 

Karoline Racional, pois tem uma sequencia O número é irracional pois ele é infinito e 
não tem uma expansão periódica 

Irracional, não tem uma sequencia O número é racional pois ele tem expansão 
infinita periódica 

Kauã (não estava presente) Irracional pois, embora mantenha um 
mesmo padrão, possui uma expansão 
decimal infinita não periódica. 

(não estava presente) Racional pois, possuindo uma expansão 
decimal periódica, é classificado como uma 
dízima; portanto, um número racional.  

Luan irracional. Pois é um numero infinito 
não periódico. 

Irracional. Pois esse numero não possui um 
periodo (expanção decimal infinita e 
periodica)  

racional. Pois é uma dizima 
periodica composta. 

É um numero racional. Pois mesmo 
havendo algo antes mesmo assim ainda ha 
um periodo que se repete (dizima periodica 
composta) 

Marcela Irracional, por se tratar de uma 
dízima periódica 

Ele é irracional, porque ele é infinito e não 
apresenta período, o que são 
características do conjunto dos irracionais 

Irracional, por se tratar de uma 
dízima periódica. 

Ele é racional, porque ele apresenta um 
período, isso significa que determinado 
número repetirá eternamente, o que é 
específico dos racionais.  

Natanaela Irracional, por ser uma dízima 
periódica. 

Irracional, porque não é possível 
estabelecer uma razão entre inteiros que 
represente tal número, sua expansão 
decimal é infinita e não periódica, uma vez 
que não temos um período específico que 
será repetido infinitamente.  

Irracional, por ser uma dízima 
periódica. 

Racional. Porque é um número com 
expansão decimal infinita e periódica, tendo 
uma razão entre inteiros correspondente, o 
que caracteriza os racionais.  
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3) Responda às perguntas a seguir: 
 

a) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  (aumenta-se sempre uma unidade do 
algarismo 𝟐 entre o algarismo 𝟏). Esse número é racional ou irracional? Como você 
sabe? 

b) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. .. (o padrão 122 sempre se manterá). 
Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

Participante Antes da Intervenção Após da Intervenção 

Osvaldo Irracional, porque é uma dízima 
periódica e todas essas são 
irracionais. 

Racional, porque em um número irracional 
jamais será possivel a descoberta de um 
padrão. Uma repetição 
 

Irracional, porque é uma dízima 
periódica. 

Racional, porque em um número irracional 
jamais seria possivel encontrar uma 
repetição infinita como essa. 

Pablo Irracional, foi um palpite pois não 
sei 

Irracional pois não possui fim 

Racional pois ele possui uma lógica Irracional pois por mais que ele mantenha 
um padrão ele não possui um fim.  

Patrícia Irracional, pois é uma dízima Irracional. Pois tem expansão decimal 
infinita e não periodica.  

Irracional, pois é uma dízima 
periódica 

Racional. Pois 122 representa o período e 
todo numero com expansão periodica é 
racional.  

Queny Racional porque número racional 
são as dizimas periodicas e esse é 
uma dizima periodica. 

Irracional porque é uma dizima não 
periódica 

Racional porque é uma dizima 
periodica. 

Racional porque é uma dizima periódica 

Rosalina irracional, pois os numeros não 
aparecem periodicamente 

irracional pois não há um periodo que se 
repete 

Racional, pois o 122 se repete 
periodicamente 

Racional pois o periodo “122” se repetirá 
periodicamente 

Sara Irracional, pois mesmo assim ele 
não forma uma dizima periódica 

Irracional. Porque para ser racional deveria 
haver um período que se repetisse sempre, 
sem alterações. Nesse número sempre 
haverá alterações entre o período 12.  

Irracional. Pois o 759 no inicio 
impede o número de ser uma 
dízima periódica 

Racional. Pois há um período (122) que 
sempre se repetirá.  

Taís Irracional pois ele não tem um 
padrão 

Irracional pois não tem um unico padrão na 
sequencia 

É um numero racional pois a um 
padrão fixo 

Racional pois a um unico padrão na 
sequencia 

Urias Irracional, pois representa uma 
dízima periódica 

Irracional, pois é um numero com casas 
decimais infinitas. 

Irracional, é uma dízima periódica Irracional, pois é uma dizima periodica. 

Will Ele é um número irracional, pois 
não pode ser representado em 
forma de fração. 

Esse número é irracional, pois apresenta 
expansão decimal infinita e não periódica. 

Irracional, pois não pode ser 
representado em forma de fração 

Esse número é racional, pois apresenta 
uma expansão decimal infinita, porém 
periódica 

Yago Racional, pois não é dízima Irracional, porque sua expansão decimal é 
infinita e não periódica. 

Irracional, pois é dízima Racional, porque sua expansão decimal é 
infinita e periódica no 122.  
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3) Responda às perguntas a seguir: 
 

a) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 …  (aumenta-se sempre uma unidade do 
algarismo 𝟐 entre o algarismo 𝟏). Esse número é racional ou irracional? Como você 
sabe? 

b) Considere o seguinte número: 𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐. .. (o padrão 122 sempre se manterá). 
Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

Participante Antes da Intervenção Após da Intervenção 

Zita Racional. Pois a dízima tem 
sempre um padrão. 

Irracional. Pois na sua expansão decimal 
não apresenta um período e é infinita.  

Irracional. Pois a dízima é não 
periódica. 

Racional. Pois em certo momento a 
expansão decimal irá ter um período (É 
uma dízima periódica) 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 27, apresentamos nossas Categorias de análise para 

0,12122122212 …. antes e depois da intervenção, e quais participantes se encaixam 

em cada Categoria. 

 

Quadro 27: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para 

𝟎, 𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟐𝟏𝟐 … 
C Argumentos Antes da intervenção Após a intervenção 

1 Classificação correta com 
argumentos que estão de acordo 
com a definição formal 

 Everaldo, Karoline,  
Kauã, Luan, Natanaela, 
Patrícia, Will, Yago e 
Zita. 

2 Classificação correta com 
argumentos que se generalizam 
para qualquer racional 

Bernardo, Everaldo, Luan e 
Sara. 

Bernardo, Casemiro, 
Elza, Fred, Gustavo, 
Marcela, Queny e Sara. 

3 Classificação correta com 
argumentos que com a devida 
correção se generalizam para 
qualquer racional 

 
Alba, Fernando, Rosalina e 
Will. 

Demóstenes, Diná, 
Inácio e Rosalina. 

4 Classificação correta com 
argumentos falsos, insuficientes 
ou sem características dos 
racionais 

Brás, Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Elza, Fred, Gil, Ian, 
Marcela, Natanaela, Osvaldo, 
Pablo, Patrícia, Taís e Urias.  

 
Alba, Ian, Pablo, Taís e 
Urias. 

5 Classificação incorreta Inácio, Josivaldo, Karoline, 
Queny, Yago e Zita. 

Brás, Fernando, 
Josivaldo e Osvaldo. 

6 Pode ser racional ou irracional 
 

 Gil.   

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Acrescentamos a Linha 6, pois Gil apresentou, em seus argumentos, que 

0,12122122221 … poderia ser racional ou irracional (ver Figura 61), uma ideia que 

não apareceu antes da intervenção. Esse tipo de resposta também foi observado 

por Zazkis e Sirotic (2004). Não chegamos a uma conclusão sobre o 
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enriquecimento da imagem de conceito para Gil, pois, inicialmente, o classificou 

corretamente com um argumento insuficiente e, ao final, não o classificou, mas fez 

uma crítica da expansão decimal.  

 

Figura 61: Resposta de Gil para o item a) da Questão 3 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Três participantes (Brás, Fernando, Osvaldo) modificaram sua classificação 

de correta para incorreta, por terem interpretado o padrão que aparece como 

período de uma dízima periódica. Assim, consideramos que empobreceram a 

imagem de conceito. Alba, nos dois momentos, classificou 0,12122122212 …. como 

irracional, porém, empobreceu os argumentos apresentados, pois passou de uma 

premissa que precisava de correção para uma falsa. 

Entendemos que Ian, Rosalina e Taís não enriqueceram a definição de 

conceito de número irracional, pois remodelaram os argumentos, mas mantiveram 

o conteúdo, ao classificarem 0,12122122212 … novamente como irracional.  

Bernardo, Josivaldo, Pablo, Sara e Urias permaneceram nas mesmas 

Categorias, mas entendemos terem enriquecido seus argumentos. Josivaldo 

novamente classificou 0,12122122212 … de forma errada; no entanto, passou de 

uma justificativa sem características dos racionais para outra que trouxe uma. Os 

demais classificaram-no como irracional. Bernardo e Sara apresentaram 

fundamentos mais próximos do esperado. Pablo havia expressado que “foi um 

palpite” para classificar 0,12122122212 …  como irracional e, mesmo que 

insuficiente, pelo menos trouxe um argumento e Urias, de uma justificativa falsa 

passou para uma insuficiente.  

Outros dezesseis participantes enriqueceram a definição de conceito de 

número irracional. Desses, cinco enriqueceram a imagem de conceito, pois 
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passaram de uma classificação incorreta para uma correta com premissas 

satisfatórias, sendo Karoline, Yago e Zita com argumentos que estão de acordo 

com a definição formal. Inácio e Queny haviam apresentado uma classificação 

incorreta (Categoria 5) e passaram para a Categoria 3, pois ainda precisam 

reformular as justificativas para definir um número irracional. 

Os demais onze participantes classificaram, nos dois momentos, 

0,12122122212 … como irracional. Natanaela e Patrícia deram argumentos falsos 

antes, e após a intervenção, passaram a apresentá-los de acordo com a definição 

esperada. Cinco aprendizes (Casemiro, Diná, Elza, Fred, Marcela) haviam 

apresentado justificativas falsas e Demóstenes uma insuficiente e, ao final, 

mostraram premissas que precisam de correções ou que se generalizam. Três 

enriqueceram a definição de conceito de número irracional, porque passaram de 

pressupostos com termos matemáticos que devem ser corrigidos (Everaldo, Luan) 

ou incompleto (Will) para um de acordo com o formal.  

Durante a intervenção, aplicamos uma Questão parecida com essa 

utilizando 0,3030030003 …. para observarmos como os estudantes reagem frente a 

esse tipo de representação de número. Quando transcrevíamos as respostas, 

percebemos que alguns estudantes traduziram padrão como período. Devido a 

isso, resolvemos explorar o significado que dois deles deram a um irracional que 

tem um padrão de repetição.  

Pesquisador: Aquele número lá ó (nos referindo ao número 

0,3030030003 … escrito na lousa) e vai aumentando um zero. Por que 
você acha que ele é racional?  
Diná: Porque ele é periódico ele sempre vai continuar desse jeito, tipo 
aumentando um zero.  
Pesquisador: Ele é periódico? 
Diná: É. Porque ele vai continuar desse jeito, sempre vai aumentando um 

zero, não vai? 
Pesquisador: Então qual é o período? 
Diná: Como assim, período? 
Pesquisador: Qual o período daquele número? 
Diná: Não sei não.  
Pesquisador: Hum? 
Diná: Aumentar um zero? 
Pesquisador: Karoline? Por que você acha que aquele número é 

racional?  
Karoline: Porque ele tem uma expansão periódica e finita ou infinita. 
Pesquisador: Aquele número especificamente: zero vírgula trinta 
trezentos... 
Karoline: Ele tem uma expansão periódica. Não, peraí! Ele é periódica, 
ele é perio..., ele é racional. 
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Pesquisador: Onde está o período dele?  
Karoline: Não, não. Ele não é periódico, né! 
Pesquisador: Então ele é racional ou irracional? 
Karoline: Irracional. 
 

Diná, aparentemente, não compreendia o que é o período de uma dízima 

periódica. No início da discussão Karoline também expressou 0,3030030003 …. ser 

uma dízima periódica e, com nossas indagações, percebeu se tratar de um 

irracional. Destacamos que, após a intervenção, essas duas estudantes indicaram 

0,12122122212 … como irracional por não possuir período.  

Explicamos que período é um grupo de “números” que se repete 

infinitamente e, no caso de 0,3030030003 …, não temos um período, e sim um 

padrão que se repete. Para concluir essa ideia, escrevemos na lousa 

0,77177165771 … para mostrar que não se trata de uma dízima periódica, portanto 

é irracional. Além disso, por termos notado durante a intervenção que alguns 

estudantes representaram dízimas periódicas com uma barra não só acima do 

período, escrevemos 2,62174174174 …  e enfatizamos que a barra é colocada 

apenas acima do grupo de dígitos que repete, ou seja, essa dízima periódica é 

representada por 2,62174̅̅ ̅̅ ̅. 

Percebemos que a existência de um padrão induziu alguns estudantes a 

interpretarem-no como um período, evidenciando desconhecimento da noção 

formal de período. Essa confusão que fazem entre padrão e período não é um 

problema simples, tendo sido apontado por Silva (2011) e Zazkis e Sirotic (2004), 

e por nós verificado no Questionário aplicado antes da intervenção e, apesar de 

abordá-lo nos debates, essa ideia foi evidenciada por quatro participantes também 

após a intervenção. 

No Quadro 28, trazemos os nomes dos participantes que foram 

considerados em nossas Categorias de análise, antes e após a intervenção, para 

0,759122122122 … . 
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Quadro 28: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para 

𝟎, 𝟕𝟓𝟗𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐𝟐 … 
C Argumentos Antes da intervenção Após a intervenção 

1 Classificação correta com 
argumentos que estão de 
acordo com a definição 
formal 

 Bernardo, Brás, Diná, Karoline, 
Marcela, Natanaela, Osvaldo, 
Will e Yago.  

 
2 

Classificação correta com 
argumentos que se 
generalizam para qualquer 
racional 

 
Bernardo, Luan e Queny. 

Alba, Casemiro, Fred, Gustavo, 
Ian, Kauã, Luan, Queny, Sara e 
Zita. 

 
3 

Classificação correta com 
argumentos que com a 
devida correção se 
generalizam para qualquer 
racional 

 
Alba, Everaldo, Fernando, 
Inácio e Rosalina. 

 
Demóstenes, Everaldo, Inácio, 
Josivaldo, Patrícia e Rosalina. 

 
4 

Classificação correta com 
argumentos falsos, 
insuficientes ou sem 
características dos racionais 

 
Fred, Ian, Josivaldo, Pablo 
e Taís.  

 
Fernando e Taís. 
 
 

 
5 

Classificação incorreta Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Elza, Gil, Karoline, 
Marcela, Natanaela, 
Osvaldo, Patrícia, Sara, 
Urias, Will, Yago e Zita. 

 
Elza, Gil, Pablo e Urias. 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Seis participantes mantiveram argumentos com praticamente as mesmas 

ideias. Cinco deles (Everaldo, Luan, Queny, Rosalina, Taís) novamente o 

consideraram como racional e um (Urias), como irracional.  

Fernando classificou 0,759122122122 …  novamente como racional, mas 

consideramos que empobreceu o argumento, pois passou de um insuficiente para 

outro que traz o termo padrão como sinônimo de período.  

Treze participantes enriqueceram a imagem de conceito de número racional 

representado com expansão decimal infinita, pois passaram de uma classificação 

falsa para uma correta com justificativas plausíveis. Antes da intervenção, quatro 

deles classificaram 0,759122122122 …  como irracional com argumentos falsos 

(Casemiro, Patrícia, Sara, Zita) e Demóstenes havia apresentado um insuficiente 

e, depois da intervenção, o classificaram como racional, com justificativas corretas 

que precisavam ser remodeladas ou complementadas. Seis outros (Diná, Karoline, 

Marcela, Natanaela, Osvaldo, Yago) o haviam classificado como irracional com 

argumentos falsos e Will com uma premissa incompleta e, após a intervenção, 

trouxeram argumentos formais para classificá-lo como racional. Nesse grupo 
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também incluímos Brás, pois, antes da intervenção, não tinha respondido e após, 

o classificou corretamente com argumentos formais. 

Seis participantes já haviam indicado 0,759122122122 …  como racional, 

porém após a intervenção enriqueceram seus argumentos. Alba passou de um 

argumento que precisava ser complementado para um que precisa ser remodelado; 

Bernardo passou de um que precisava ser remodelado para outro de acordo com 

o formal; Fred e Ian trouxeram justificativas mais adequadas e Josivaldo passou de 

um pressuposto sem características para outro que precisa ser complementado. 

Inácio permaneceu na mesma Categoria, porém, consideramos que enriqueceu 

seus argumentos, pois trouxe um incompleto, mas de forma mais adequada. 

Gil classificou novamente 0,759122122122 … como irracional e passou de 

um argumento incompleto para outro de acordo com a definição formal para os 

números irracionais. Gil enriqueceu seu argumento, porém não percebeu ser esse 

decimal um racional. Assim, não chegamos a uma conclusão para ele. Também 

não chegamos a uma conclusão para Elza, que classificou 0,759122122122 … 

como irracional, antes e após a intervenção. Se antes apresentou um argumento 

falso, após as discussões que fizemos trouxe um confuso.  

Pablo empobreceu seus conceitos matemáticos, pois passou de uma 

classificação correta para incorreta, mesmo que tenha passado de uma premissa 

sem características para outra que traz características dos irracionais. 

Em suma, para os dois decimais, temos: quatorze participantes (Bernardo, 

Casemiro, Demóstenes, Diná, Fred, Inácio, Karoline, Marcela, Natanaela, Patrícia, 

Sara, Will, Yago, Zita) que enriqueceram a definição de conceito de número racional 

e de número irracional representado com expansão decimal infinita e os 

classificaram corretamente, o que sugere terem enriquecido a imagem de conceito 

de número real na representação decimal. Everaldo, Luan e Queny enriqueceram 

a imagem de conceito de número irracional representado com expansão decimal 

infinita e apresentaram praticamente as mesmas ideias para os racionais, que 

foram satisfatórias. Ian manteve a mesma ideia para os irracionais e enriqueceu 

sua justificativa para os racionais. Rosalina e Taís mantiveram as suas ideias sobre 

os reais com expansão decimal infinita, no entanto, ainda insuficientes. 
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Elza e Urias indicaram 0,12122122212 …  e 0,759122122122 …  como 

irracionais, mas enriqueceram seus argumentos para classificá-los como tal. O 

mesmo ocorreu com Brás, Josivaldo e Osvaldo, que os apontaram como racionais. 

Alba empobreceu seus argumentos para os irracionais e enriqueceu para os 

racionais. Já para Fernando, não concluímos algo a respeito do irracional e 

empobreceu seus argumentos para o racional. Não chegamos a uma conclusão no 

caso de Gil. Pablo enriqueceu seus argumentos para indicar o irracional e 

empobreceu suas ideias para classificar 0,759122122122 ….  

No tocante aos fatores de conflito potencial, antes da intervenção, dois 

alunos (Bernardo, Queny) os haviam apresentado na Questão 3. Após a 

intervenção, dois (Elza, Queny) os manifestaram, mas Queny apresentou um 

conflito diferente.  

Elza considerou que 0,12122122212 …  é irracional por ser uma “dízima 

aperiódica com expansão infinita” e relacionou as dízimas periódicas da Questão 2 

como racionais e irracionais com um critério que está de acordo com a definição 

esperada. Isso identifica o conflito “Irracionais são os que têm expansão decimal 

infinita e não periódica” versus “Existem números representados com expansão 

decimal infinita e periódica que são irracionais”.  

Queny utilizou o argumento ser “dízima não periódica” para classificar 

0,12122122212 …  como irracional e ser “dízima periódica”, para classificar 

0,759122122122 … como racional; no entanto, indicou, na Questão 2, 1,999 … como 

irracional. Temos aí o conflito “Números representados com expansão decimal 

infinita e não periódica são irracionais” versus “Existem dízimas periódicas que são 

irracionais”.  

Foram poucos os fatores de conflito potencial evidenciados e, antes da 

intervenção, eles apareceram em participantes que classificaram 0,12122122212 … 

e/ou 0,759122122122 … de forma errada ou na Categoria de argumentos que se 

generalizam para qualquer irracional. Após as discussões com base no THM, os 

fatores de conflito potencial foram identificados em participantes classificados na 

Categoria dos que mostraram uma definição próxima ou de acordo com a esperada 

e na dos que exibiram argumentos que, com as devidas modificações, definem um 

número racional ou irracional. Isso sugere que, para Elza e Queny, a intervenção 
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serviu para que esses dois estudantes apresentassem uma definição mais 

adequada, mas não foi suficiente para que reconhecessem as características que 

determinam um racional ou irracional com expansão decimal infinita.  

Concluímos que, de modo geral, as discussões que realizamos sobre as 

características que determinam quando um número representado com expansão 

decimal infinita é racional ou irracional foram esclarecedoras e contribuíram para 

que pelo menos ampliassem a imagem de conceito de número real representado 

na forma “decimal”.  

Foram vários os momentos da intervenção que utilizamos para discutir sobre 

as expansões decimais dos reais. Apresentamos um debate, realizado no 8º 

Encontro, no qual após obtermos a expansão decimal de 20 quocientes por meio 

de uma calculadora, os separamos, na lousa, em racionais e irracionais. O objetivo 

disso foi o de observarmos as expansões decimais e elaborarmos as definições: 

“racionais são os inteiros e os que possuem a expansão decimal finita ou infinita e 

periódica” e “irracionais são os que possuem expansão decimal infinita e não 

periódica”.  

[---] 
Pesquisador: Então, o quê que vocês notaram aí? Quando o número é 
racional (nos referindo à representação decimal dos números racionais 
expostos no quadro), o quê que acontece? Ou ele dá um número inteiro 
... Mais o quê? 
Will: Ou ele dá um número inteiro, ou ele dá um número racio ... decimal 
ou então uma dízima periódica. 
Pesquisador: Tá, mas o segundo, o terceiro também é decimal, o de lá 
também é decimal (nos referindo aos números irracionais na forma 
decimal que estavam separados dos racionais). 
Will: Sim, mas lá “éééé” não periódico. É infinito assim.  
Pesquisador: Mais alguém? (Ninguém se manifestou) Bom, então pra ser 
número racional quando eu encontro ele na forma decimal quais os três 
tipos de números que eu posso ter? Heim, gente? (pausa) Inteiro, decimal 
com expansão decimal finita e se a expansão decimal for infinita ela é 
periódica. E os irracionais, isso acontece? (ouvimos apenas não) Todo 
irracional tem expansão decimal infinita e não periódica. Essa é a 
diferença. Alguma dúvida nisso gente? (ninguém se manifestou)  
[---] (fala de um não participante) 
Bernardo: Eu acho que número racional é todo número que não é 
irracional.  
Pesquisador: Tá. Mas aí é vago. Eu quero saber assim: que tipo de 
número eu posso falar que é racional. 
Bernardo: Todos de menos os irracionais, ué! Os fracionários, inteiros, 

cardiais, cardenais, ah! Esqueci.  E... é só esses. 
[---] 
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Nesse diálogo, destacamos a fala de Bernardo, que se apropriou da 

circularidade com a qual, em geral, os números reais são definidos no Ensino 

Básico (BALDINO, 1994, COBIANCHI, 2001, SILVA, 2011). 

Achamos importante os estudantes saberem essas definições para 

compreenderem que tipo de representação decimal obtemos de um quociente de 

inteiros de denominador não nulo, portanto, racionais. Caso não seja algum número 

representado dessa forma, ele tem expansão decimal infinita e não periódica, 

assim, é irracional. Porém, também é necessário saber aplicá-las nos diferentes 

contextos no qual o assunto é abordado, o que discutimos a seguir.   

 

5.2.4 Questão 4 

 

Na Questão 4, trazemos o Quadro 29 com a Questão proposta e as 

respostas que obtivemos antes e depois das discussões realizadas na intervenção.  

 

Quadro 29: Argumentos utilizados pelos participantes para considerar 
𝟓𝟑

𝟖𝟑
 

como racional ou irracional, antes e após a intervenção 

4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 
visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, o 
visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? O que 
levou você chegar a essa conclusão? 

Participante Antes da Intervenção Depois da Intervenção 

Alba Irracional porque ele não tem uma 
sequência certa ou seja, não é 
periódico 

Ele é racional, porque como é composto por 
2 inteiros, podemos usar artifícios 
matemáticos para transforma-lo. 
 

Bernardo Irracional, ele é uma dizima 
aperiódica 

Racional, embora não exista nenhuma 
informação de que em algum momento irá 
aparecer um periodo na expansão decimal, 
o resultado foi produzido apartir de uma 
razão entre inteiros.  
 

Brás Irracional o M indicando que o 
numero continua 

Irracional pois se olharmos abenas o vizor 
da calculadora como o numero sendo 
verdadeiramente o mesmo seria Q 
entretanto sabemos que a calculadora so 
suporta 12 digitos logo concluímos que 
possivelmente será um numero com 
espanção decimal infinita e não periódica 
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4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 
visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, o 
visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? O que 
levou você chegar a essa conclusão? 

Participante Antes da Intervenção Depois da Intervenção 

Casemiro Racional, pois não é uma dízima.  é irracional, pois é maior que o número de 
dígitos da calculadora.  
 

Demóstenes Racional, pois ele não é infinito e 
pode ser dividido. 

Racional, pois 
53

83
 é uma fração com 

números inteiros, e sempre que na fração p 
e q forem simutaneamente inteiros, o 
número é racional.  
 

Diná Racional. Porque a calculadora 
mostraria as reticências que 
simboliza a irracionalidade. 

Irracional. Pois, para demonstrar que o 
número é uma dízima infinita e periódica 
sempre temos que repetir o número 3 vezes 

e usar os três pontinhos (Ex. 0,1555 …) ou 
colocar um traço por cima do período que 

irá se repetir (0,15̅). 
 

Elza Irracional, porque é uma dizima 
periódica 

É considerado irracional porque o visor da 
calculadora apresentou apenas o resultado 
do número (M), e também porque o número 
(M) possui expansão infinita e não 
periódica. 
 

Everaldo Racional, pois é fração. Racional, pois é uma fração. 
 

Fernando Irracional, pois a dizima não é 
periódica. 

Irracional, pois é uma dízima não periódica.  

Fred Irracional, porque não segue um 
padrão depois da virgula 

Mesmo sendo uma dizima não periódica ele 
é uma divisão entre inteiros P/Q. 
 

Gil Irracional, pois não poderia ser 
expresso mais que 12 digitos. 

Racional, pois ele pode ser escrito na forma 
𝑝

𝑞
, com p e q sendo racionais e 𝑞 ≠ 0. 

 

Gustavo (não estava presente) Não se pode confirmar pois não sei se em 
algum momento ele apresentará um 
período que se repita, mas aparentemente 
é Irracional.  
 

Ian Irracional, pois pode chegar a ter 
infinitos números depois do ponto a 
calculadora mostra 

Racional, pois ele tem uma expansão 
decimal finita 

Inácio Irracional, pois é um número sem 
números repetitivos e são infinitos 

M é irracional, porque não há período e o 
número tem extensão, mesmo sem 
reticências, pois o número de algarismos 
que aparecem na calculadora é limitado. 
  

Josivaldo irracional pois é incompreencivel irracional, pois não tem periodo. 
 

Karoline Numero Racional, pois o numero 
não é infinito 

É um número racional pois é razão de 
números inteiros 
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4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 
visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, o 
visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? O que 
levou você chegar a essa conclusão? 

Participante Antes da Intervenção Depois da Intervenção 

Kauã (não estava presente) Irracional, pois possui expansão decimal 
infinita não periódica. 
 

Luan M é irracional pois é infinito e não 
periódico visto que o visor da 
calculadora admite até 12 digitos 

Racional. Pois foi obtido pela divisão de 2 
inteiros, e mesmo que o numero não 
termine ali pode-se ter certeza que ele será 
racional.  
 

Marcela Irracional, porque a calculadora 
arredondou o resultado o que 
significa que ao fazermos o inverso 
não dará o número de origem. 

Não é possível saber; porque a calculadora 
fez uma aproximação, pode ser que em 
algum momento ele termine ou possua um 
período, o que o tornaria racional, mas ele 
pode continuar infinitamente sem formar 
período, tornando-se irracional.  
 

Natanaela Irracional, pois esse resultado 
multiplicado por 83 não resulta em 
exatamente 53, então o resultado 
seria uma dízima, não mostrada 
infinitamente pela calculadora.  
 

Racional, pois expressa uma razão entre 
inteiros.  

Osvaldo Irracional O fato de o número M ser 
uma dízima periódica 

Racional, porque como esse resultado é 
fruto da divisão entre 2 números inteiros 
então em determinado momento haverá 
uma repetição nesse numero então ele não 
sera irracional.  
 

Pablo Racional pois o “M” possui um fim Racional pois por mais que possa possuir 
mais alguns digitos mas ele possui fim 
 

Patrícia Racional, pois possui um fim e não 
tem períodos repetidos 

Irracional. Pois não tem nenhum periodo 
que se repete mas como a calculadora não 
suporta mais números, ela mostra até onde 
é possível. Sendo que ele tem expansão 
não periodica e infinita  
 

Queny Racional porque é uma dizima. Irracional porque ainda tem mais número 
que a calculadora não mostrou e é uma 
dízima não periódica. 
 

Rosalina irracional, pois o numero 8 se 
repetiu, mas não houve um padrão 

Racional pois o M não tem infinitas casas 
decimais. 
 

Sara Irracional pois é um número infinito 
(só não mostra pois a quantidade 
de números é limitado pela 
calculadora) e não é dizima 
periódica 
 

Irracional. Pois o número possui expansão 
decimal infinita e não possui dízima 
periódica.  

Taís Irracional pois não tem um padrão Sim pois é uma razão entre inteiros 
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4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 
visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, o 
visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? O que 
levou você chegar a essa conclusão? 

Participante Antes da Intervenção Depois da Intervenção 

Urias Racional pois é exato. Irracional, pois é um numero decimal 
 

Will M é um número racional, pois pode 
ser representado em forma de 
fração. 
 

M é um número racional, pois apresenta 
expansão decimal finita.  

Yago Racional, pois tem divisão sem 
dizima 

Irracional, porque sua expansão decimal é 
infinita e não periódica.  
 

Zita Irracional. Pois ele tem uma dízima 
não periódica 

Racional. Pois esse resultado originou de 
uma razão composta apenas de números 

inteiros (
53

83
). 

 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também mostramos, no Quadro 30, as Categorias de análise, após o qual 

apresentamos nossas observações. 

 

Quadro 30: Mudança dos participantes nas Categorias de análise para 
𝟓𝟑

𝟖𝟑
  

C Argumentos Antes da intervenção Após a intervenção 

 
1 

Classificação correta com 
argumentos formais 

 Alba, Bernardo, 
Demóstenes, Gil, Karoline, 
Luan, Natanaela, Osvaldo, e 
Zita. 

2 Apresentaram 
argumentos formais, mas 
não o classificaram 

 Fred e Taís. 

 
3 

Classificação correta com 
argumentos corretos e 
incompletos que se 
reportam ao quociente 

 
Everaldo e Will. 

 
Everaldo. 
 

4 Classificação correta com 
argumentos insuficientes 
ou incorretos 

Casemiro, Demóstenes, 
Diná, Karoline, Patrícia, 
Pablo, Queny, Urias e 
Yago.  

 
Ian, Pablo, Rosalina e Will. 

 
 

5 

 
 
Classificação incorreta 

Alba, Bernardo, Brás, Elza, 
Fernando, Fred, Gil, Ian, 
Inácio, Josivaldo, Luan, 
Marcela, Natanaela, 
Osvaldo, Rosalina, Sara, 
Taís e Zita. 

 
Casemiro, Diná, Elza, 
Fernando, Inácio, Josivaldo,  
Kauã, Patrícia, Queny, Sara, 
Urias e Yago. 

6 Pode ser racional ou 
irracional 
 

 Brás, Gustavo e Marcela.  

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Questão 4, observamos se houve, ou não, enriquecimento da imagem de 

conceito de número racional, no que se refere à percepção da relação existente 

entre o quociente e a respectiva representação decimal. Ou seja, verificamos se os 

participantes passaram a observar que independentemente do que aparece no 

visor da calculadora, 
53

83
 é racional por ser resultado de um quociente de inteiros de 

denominador não nulo. Consideramos que essa percepção é um fator importante 

para a compreensão dos números racionais.  

Os nove participantes que colocamos na Categoria 1 enriqueceram a 

imagem de conceito nesse quesito, visto que, anteriormente, nenhum deles havia 

se reportado ao quociente 
53

83
 para elaborar seus argumentos e, após a intervenção, 

exibiram que o decimal que aparece no visor da calculadora “é racional por ser uma 

razão de inteiros”.  

Vale destacar que Fred e Taís, que colocamos na Categoria 2, trouxeram 

argumentos formais, porém, não especificaram que 
53

83
 é racional. Assim, não 

tivemos como concluir sobre o enriquecimento da imagem de conceito deles nessa 

Questão.  

Everaldo e Will, presentes na Categoria 3, haviam se reportado à “fração” 

com um argumento correto e incompleto para classificar 
53

83
 como racional e o 

indicaram assim novamente.  

Everaldo não enriqueceu a imagem de conceito em relação ao assunto, pois 

trouxe o mesmo argumento. 

Will empobreceu sua premissa, pois passou de uma que se reportava à 

“fração” para outra com base apenas no que aparece no visor da calculadora. 

Para os demais, consideramos que não enriqueceram a imagem de conceito 

nesse quesito, pois os argumentos continuam focados na representação decimal 

expressa no visor da calculadora sem mencionar o quociente racional. No entanto, 

observamos o tipo de argumento apresentado.  
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Ian e Rosalina passaram de uma classificação errada para uma correta e 

classificaram 
53

83
 como racional por ter expansão decimal finita; argumentos não 

conclusivos para indicá-lo como tal. 

Pablo, com o mesmo argumento remodelado, manteve a classificação 

racional para 
53

83
. 

Os três participantes (Brás, Gustavo, Marcela) que colocamos na Categoria 

6 avaliaram que 
53

83
 poderia ser racional ou irracional, tipo de resposta que não 

apareceu antes da intervenção. Brás trouxe argumentos mais próximos do 

esperado e Marcela continuou com a ideia de arredondamento da calculadora em 

sua justificativa. Os demais participantes classificaram 
53

83
 como irracional.  

Casemiro, Diná, Patrícia, Queny, Urias e Yago passaram de uma 

classificação correta para uma incorreta e os demais (Elza, Fernando, Inácio, 

Josivaldo, Sara) mantiveram a ideia do quociente ser irracional.  

Como relatado antes da intervenção, não tivemos como identificar fatores de 

conflito potencial na Questão 4.  

Em dois momentos da intervenção, abordamos, de forma direta, a relação 

existente entre um quociente de inteiros e o resultado decimal obtido desse 

quociente, o que apresentamos no que segue. 

No 10º Encontro, pedimos aos estudantes que encontrassem a 

representação decimal de 
2

3
 por meio de uma calculadora, com o objetivo de discutir 

se o algarismo 6 continua a aparecer infinitamente na expansão decimal, mesmo 

que no visor da calculadora isso não seja mostrado:  

Pesquisador: [---] Agora uma outra pergunta: por quê que eu tenho 
certeza que o seis vai continuar? Ou não tenho certeza? (ninguém se 
manifestou) Alguém acha que tem certeza que o seis vai continuar? 
Demóstenes: Se você for dividindo na mão você vai ver que vai dar a 

mesma coisa sempre, ué! Só se você cansar a mão aí você vai parar.  
Pesquisador: rsrsrs. Mais alguém? (pausa) Mais alguém? O seis vai 

continuar? A calculadora para aqui ... o seis vai continuar? Vai ou não? 
(Ouvimos apenas: vai). 

Demóstenes expressou que, pelo algoritmo da divisão, podemos mostrar 

que, apesar de o algarismo 6 aparecer uma quantidade finita de vezes no visor da 
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calculadora, o resultado será sempre o mesmo se efetuarmos a divisão de 2 por 3, 

ou seja, o algarismo 6 aparecerá infinitamente.  

Nossa intenção com o debate era que algum estudante expressasse que o 

algarismo 6 continua a aparecer infinitamente porque 
2

3
 é um racional e o resto da 

divisão dos dois inteiros é sempre o mesmo, assim, o resultado é uma dízima 

periódica, o que não aconteceu.  

Nesse debate, destacamos a fala de Bernardo: 

Pesquisador: Vai (reafirmando a conclusão a que a turma chegou de que 

o dígito 6 iria continuar infinitamente). Mas por quê que eu tenho certeza 
que vai continuar? 
Bernardo: Por causa que assim, sabe ... a professora ano passado me 

ensinou um negócio que se a dízima termin... continua o mesmo valor 
durante três vezes, três casas após o zero, vai sempre continuar aquele 
mesmo período, tipo ali, continua o seis depois, aí vai continuar seis 
porque sempre divide o seis pelo outro número vai dá o seis de novo.   

Na fala de Bernardo, podemos observar que a explicação dada pela 

professora não foi bem apreendida por ele, pois se um grupo de “números” repetir 

três vezes pode não ser verdade que temos uma dízima. Por exemplo, em 

1,323232456 … , o “grupo” 32 aparece três vezes em seguida e ele pode ser 

irracional. Tentamos explicar a esse aluno o motivo do dígito 6  ser, 

obrigatoriamente, o período de uma dízima periódica: 

Pesquisador: É porque vem de uma fração, né! E essa fração, as frações 
racionais, porque tem frações irracionais (pausa), se eu dividir o 
numerador pelo denominador, que tipo de número que eu obtenho?  
Will: Um número decima... um número decimal, de expansão finita ou 

infinita, “ééé´”, com infinita, com expansão decimal periódica. 

Observamos que as discussões que já havíamos realizado sobre o uso 

inadequado de “número infinito” para tratar números representados com expansão 

decimal infinita teve um efeito positivo para Will, como se pode constatar em sua 

fala. 

Continuamos um pouco mais o debate com o intuito de que algum estudante 

expressasse o motivo do dígito 6 ser o período da dízima periódica:  

Pesquisador: Mais alguém? Mais alguém quer falar por que tem certeza 

que o seis vai continuar? (silêncio da turma) Quais os resultados que a 
gente obtém de uma fração racional? 
[---] 
Pesquisador: Por que você acha, aliás, tem certeza, que o seis vai 

continuar? 
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Luan: Por causa que ele pára naquele ponto ali na calculadora porque 

não cabia mais número na calculadora, mas se você for fazendo a divisão 
na mão sempre vai dando seis, e seis e seis infinitamente, por isso que 
ele sempre vai continuar. 
Pesquisador: então, suponha que eu não sei que é o dois terços. Eu não 

sei. Eu tenho lá na calculadora este número (nos referindo ao 
0,666666666), não foi da divisão do dois pelo três, é este número. Eu 
tenho certeza que o seis vai continuar? (pausa) Quem acha que não? 
[---] (diálogo com um não participante). 

Luan argumentou com a impossibilidade de a calculadora mostrar todos os 

dígitos e, para comprovar o caráter infinito da expansão decimal, utilizou a ideia do 

algoritmo da divisão. 

Como não obtemos a resposta desejada, concluímos: 

Pesquisador: Mais alguém? (ninguém se manifestou) Gente eu só posso 
ter certeza ... se eu tenho uma fração racional, qual o resultado que eu 
posso obter? (com a participação da turma escrevemos na lousa: número 
inteiro, decimal com expansão decimal finita e se for infinita ela é 
periódica). Se for irracional, obrigatoriamente a expansão decimal ela é o 
quê? Infinita e não periódica. Então eu posso afirmar porque é um racional, 
é uma divisão de dois inteiros, então nesse caso só pode ser infinita é 
periódica. Gente, alguma dúvida nisso?  
(ouvimos apenas não) 

Nesse diálogo, podemos perceber que nenhum participante se referiu ao 

quociente racional quando expuseram suas opiniões. 

No 17º Encontro, novamente discutimos sobre o fato de que a caracterização 

de um racional se dá por ele ser um quociente de inteiros de denominador não nulo, 

mesmo que aparentemente a expansão decimal pareça ser um irracional. Para 

essa discussão, elaboramos o Quadrinho 44 (ver Figura 62). 

 

Figura 62: Quadrinho 44 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Pedimos a Luan que explicasse o balão da esquerda e a um não participante, 

o da direita. 

Pesquisador: O que você me diz desse quadrinho aí? 
Luan: É que ele tá querendo dizer que a reticência no final do número 
representa que ele vai continuar infinitamente só que no caso dele não vai 
haver nenhum período, então o número vai sendo, vai continuando 
aleatoriamente infinitamente.  
Pesquisador: E este número é racional ou irracional? 
Luan: Irracional.  

Pedimos a M1 que lesse o outro balão e, após a leitura, pedimos que o 
explicasse. 
[---] (fala de M1). 
 

Após a fala de M1, Diná apresentou sua dúvida em relação à representação 

decimal de 
41

23
. 

Diná: Mas aqui tá representado errado então, como é que a gente vai 
saber que tá tendo período? Não tem que representar os vinte dois 
períodos e colocar ... tá! Assim vai ficar gigantesco, né! Quer dizer que ele 
tá representado errado? 
Pesquisador: Não. 
Diná: Pode colocar os pontinhos depois disso?  

 

Deveríamos ter respondido à indagação de Diná, mas não o fizemos. 

Perguntamos a ela sobre o que garante a representação de um número ser racional 

ou irracional e Will respondeu:  

Will: “Éééé”, então .... o que garante o número ser irracional é que vai 

repetir infinitamente, aleatoriamente, a expansão decimal dele e o racional 
é que vai ser finita ou infinita e periódica. 

Em seguida à exposição de Will, Alba expôs sua dúvida: 

Alba: Eu não entendi direito a garantia.  
Pesquisador: Bom, qual é a definição de número racional? Ser uma razão 
entre inteiros, com denominador não nulo. Essa é a definição. Essa é a 
garantia dele ser racional. No quadrinho aí, por quê que quarenta e um 
sobre vinte e três...  
Alba: E se me derem só isso aqui (se referindo à expansão decimal), como 
vou saber que é dizima?21 

Pesquisador: Quarenta e um sobre vinte e três (
41

23
) deu aí um vírgula 

sete oito e tal (1,782608 … ). Bom, isso aqui eu posso garantir que ele é 
racional. Ele não é irracional. Por que eu garanto isso? Porque ele foi 
obtido através de uma fração que é uma razão de inteiros. É essa a 
garantia. Qual a garantia do número ser racional? 
Will: Razão de inteiros. 
Pesquisador: Essa é a garantia! O resto tudo é o quê? Irracional.  

 

                                                             
21 Em outro momento discutimos sobre as características do denominador que resultam em um 

número com expansão decimal finita ou em dízima periódica quando dividimos dois inteiros. 
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Diná retomou sua dúvida:  

Diná: Pra você definir se o número é racional ou não você tem que ver a 
fração que originou? Por que como é que vai ver se é um período. Por 

exemplo esse. (se referindo ao número 
41

23
= 1,782608 …:) 

Pesquisador: Esse aí o período dele é vinte e duas casas, ele não vai 
aparecer numa calculadora, mas ele é obtido de uma fração de inteiros.  
Diná: Então só quando não aparece o período na calculadora que a gente 
vai ver de onde ele foi originado?  
[---] 
 

Explicamos que se a representação decimal é resultado de um quociente de 

inteiros de denominador não nulo, ele é racional e que, em algum momento, a 

expansão decimal vai ter um fim ou vai ser periódica, que é o caso do quociente 

nesta discussão. Além disso, informamos que, caso uma representação de número 

do tipo 1,782608 … não venha acompanhado de uma informação adicional, como, 

por exemplo, ser resultado de um quociente de inteiros, é um irracional.  

Para uma compreensão mais efetiva desse assunto, deveríamos ter 

envolvido os alunos em discussões sobre os possíveis restos que obtemos de um 

quociente de inteiros, ou seja, quando fazemos a divisão de dois inteiros 
𝑝

𝑞
 , temos 

𝑞 − 1 restos possíveis. Portanto, a partir da 𝑞-ésima divisão, caso o resto não for 

zero, deve, necessariamente, ocorrer uma repetição do resto que, na sequência, 

dará origem ao período.  

Esse não é um assunto de fácil entendimento. Isso foi evidenciado na fala 

de Taís quando, no 12º Encontro, discutíamos sobre as características que 

determinam um quociente como racional por meio do Quadrinho 22 (ver Figura 63). 

No que segue, apresentamos esse diálogo. 

 

Figura 63: Quadrinho 22 

 
 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Para iniciarmos o debate sobre os números presentes nesse Quadrinho, 

pedimos a Taís que o lesse e, após a leitura, a ela questionamos: 

Pesquisador: O que esse Q tá significando aí? 
Taís: O conjunto dos números racionais. 
Pesquisador: E o que ele quis dizer aí com esses números?  
Taís: Os números que pertencem a esse conjunto.  
Pesquisador: Alguém tem alguma complementação? Alguma colocação? 
Escutaram o que ela falou? (pausa) Han? (pausa) Hein, gente? (ninguém 
se manifestou). Então o que o Q tá falando aí?  
(alguns alunos se manifestaram) 
Pesquisador: O Q é o conjunto dos números racionais, tá representando 
isso. Mas por quê que ele falou esse tanto de número aí? 
Will: Porque são números que pertencem ou caracterizam o conjunto ... 
(não compreensível). 
Pesquisador: Alguém discorda disso? (não houve manifestação) Então 
gente, quando eu divido dois números inteiros, só pode dar que tipo de 
número? Vamos ver aí.  
[---] 
 

Não podemos afirmar que Taís reconhecia os tipos de representações de 

números que são racionais, porém, compreendeu do que se tratava o Quadrinho 

22. Por outro lado, Will expressou, em outros diálogos, saber sobre o assunto.  

Após esse diálogo, pedimos aos estudantes que observassem os números 

representados no Quadrinho 22 e solicitamos a O1 (um não participante da 

pesquisa) que lesse os dizeres dos balões do Quadrinho 23 (ver Figura 64), com o 

qual tivemos o objetivo de mostrar os três tipos de decimais que obtemos de um 

quociente de inteiros, ou seja, os tipos de números na representação decimal que 

são racionais.  

 

Figura 64: Quadrinho 23 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Após esse debate, Taís levantou a hipótese de que mesmo em um quociente 

de inteiros podemos não obter uma dízima periódica. Achamos importante destacar 

a observação de Taís, porque essa pode ser uma dúvida para vários de nossos 

alunos que, ao não observarem visualmente o período por esse ser longo, podem 

não identificar um quociente de inteiros como racional. Assim, apresentamos o 

debate que ocorreu e como procuramos tratar essa ideia errônea. 

[---] 
Taís: Só que, quando eu divido, por exemplo, treze por sete, são dois 
números inteiros e racionais “eeeee” dá uma dízima não periódica. 
Pesquisador: Hummm, quando você divide? 
Taís: Treze por sete. 

(houve discussão entre alguns estudantes) 
Pesquisador: Bom, então foi uma pergunta muito interessante da “Taís” 

que ela disse que treze dividido por sete não é uma dízima periódica. 
Quem gostaria de falar sobre isso? 
Everaldo: Treze dividido por sete é dízima periódica sim, porque sempre 
vai repetir oito cinco sete um quatro dois, oito cinco sete um quatro dois, 
vai ficar repetindo.   
Pesquisador: Escutou a resposta dele? 
Taís: Escutei. Mas por exemplo, nos primeiros números um oito cinco sete 
um aí quarenta e dois, nunca repete o mesmo número numa sequência. 
(O colega da frente fez a divisão na calculadora e mostrou o resultado a 
Taís, dizendo se tratar de uma dízima periódica) 
Taís: Ah! Tá. 
Pesquisador: Então, gente, olha! Nem sempre o quê que aparece na 

calculadora é aquilo que você tá vendo, então a gente pode ... uma 
pergunta que eu tô fazendo: se os dois números são inteiros, eu posso 
afirmar com certeza que, mesmo que não apareceu na calculadora, que 
vai para ... que vai ser um decimal exato ou que foi uma dízima periódica 
que não apareceu o período todo? Posso ou não? 
(Alguém pediu para repetir o que foi dito) 
Pesquisador: Eu divido um número inteiro por outro, certo? E apareceu 
um número na calculadora lá, alguma coisa vírgula num sei o quê. Eu 
posso afirmar que aquele número ou em algum momento, algum ponto, 
ele vai terminar porque não apareceu na calculadora ou em algum 
momento vai ser uma dízima?  
Will: Pode. Porque na divisão entre inteiros você só pode ter ou uma 

dízima periódica ou então um decimal finito, não, decimal com expansão 
finita.  
Sara: É. Porqueee ... toda vez que você dividir um número inteiro por um 
outro inteiro vai dar sempre dízima periódica ou número exato. 
Pesquisador: Então essa é uma verdade. Mais alguém queria fazer 
algum comentário?  
 

Podemos perceber que Taís parece ter concordado que o quociente 

questionado é racional “ah! Tá” e, pelo menos Sara e Will compreenderam a 

veracidade de que se o resultado é proveniente de um quociente de inteiros, 

obrigatoriamente será um decimal com expansão finita ou uma dízima periódica. 
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Porém, Sara e Will não evocaram essa ideia da imagem de conceito ao 

responderem à Questão 4, após a intervenção.  

Talvez, se tivéssemos discutido a questão dos possíveis restos para um 

quociente racional, esses alunos poderiam ter compreendido, de fato, o assunto. 

Nas análises comparativas dessas quatro questões, apresentamos 

mudanças que ocorreram na imagem de conceito de número real de cada um dos 

31 participantes. Para tanto, fazemos uma síntese das ideias apresentadas antes 

e depois da intervenção, com a qual responderemos às duas questões de pesquisa: 

Quais elementos da imagem de conceito de número real foram evocados 

antes e depois de uma intervenção sobre o tema Números Reais, por um grupo de 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio?  

Quais fatores de conflito potencial, relacionados aos números reais, foram 

evidenciados nas respostas desses estudantes, antes e depois da intervenção? 

Como a imagem de conceito de número real contém a definição de conceito 

de número real e esta traz em seu bojo tanto números racionais como irracionais, 

organizamos a análise com vistas a observar: a definição de conceito de número 

real e o repertório de números reais apresentados como exemplos; os argumentos 

utilizados para classificar como racional ou irracional os números representados na 

Questão 2, bem como o reconhecimento deles como reais; e os fatores de conflito 

potencial evidenciados. Na Questão 3, observamos se classificaram corretamente 

0,12122122212 … e 0,759122122122 … com critérios plausíveis, e na Questão 4 

verificamos se a classificação de 
53

83
 oferece ou não indícios de terem relacionado o 

quociente com a representação decimal.  

A Questão 2 apresenta 14 representações de números que devem ser 

classificados como inteiro, racional, irracional, real ou na Coluna “Não representa 

um número”. Porém, desconsideramos 1,000 … 01 , porque a notação com a 

reticência matemática, neste caso, gerou muitas dúvidas. Dos 13 restantes, dez 

são racionais e quatro irracionais, sendo que 0,12122 …  pode ser considerado 

racional ou irracional.  
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5.3 Análises comparativas individuais 

 

No que segue, apresentamos as análises comparativas por participante. 

 

Alba 

Antes e depois da intervenção, Alba apresentou uma definição de conceito 

de número real sem características dos reais para defini-los, e racionais e 

irracionais como exemplos para a definição. 

Antes da intervenção, para reconhecer os racionais na Questão 2, Alba usou 

um critério com características dos números racionais, mas insuficiente para defini-

los, e, para os irracionais, estes precisavam ser complementados e corrigidos. 

Identificou alguns racionais e √2 e 𝜋, e como irracional, 0,12122 …. Não assinalou 

todos como reais. Alba colocou cada número representado na Questão 2 como 

pertencente a um único conjunto numérico.  

Após a intervenção, Alba trouxe, como critérios para indicar os racionais e 

irracionais, definições de acordo com as esperadas, com termos matemáticos que 

devem ser corrigidos. Indicou mais alguns da lista como racionais e não mais 

indicou irracionais como tais. Como irracionais, assinalou os quatro que poderiam 

ser e √49 e −7. Alba deixou de indicar como real apenas o 0, que não foi marcado 

em nenhuma Coluna.  

Antes da intervenção, Alba, na Questão 3, classificou corretamente os dois 

decimais: 0,12122122212 … porque não é periódico e 0,759122122122 … por ser 

periódico. Após a intervenção, novamente os classificou corretamente com 

justificativas plausíveis, porém, usou o termo “padrão” como sinônimo de período.  

Antes da intervenção, na Questão 4, indicou 
53

83
 como irracional “porque não 

tem uma sequência certa, ou seja, não é periódico”. Após a intervenção, o 

classificou como racional por “ser uma razão de inteiros”. 

Antes da intervenção, Alba apresentou um fator de conflito potencial, por 

considerar √2 como real em um contexto e em outro não.  
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Após a intervenção, exibiu um fator de conflito potencial por ter exteriorizado 

que números racionais são os “
𝑝

𝑞
 inteiros 𝑞 ≠ 0 , com uma dízima periódica 

padronizada ex: 1,3333333...” e não ter assinalado −
22

7
 como racional, embora 

tenha indicado como tal os outros dois quocientes racionais da lista.  

Alba mostrou uma imagem de conceito de número real ampliada em relação 

à apresentada antes da intervenção, porém, sem uma definição de conceito de 

número real adequada, e apresentou como exemplos racionais e irracionais. Com 

definições adequadas, não soube classificar corretamente todos os números 

representados na Questão 2. Alba mostrou reconhecer características que 

identificam um número real representado com expansão decimal infinita, e 

estabeleceu a relação entre o quociente e a representação decimal para classificar 

53

83
 como racional. Por outro lado, apresentou um fator de conflito potencial.  

 

Bernardo 

Antes da intervenção, Bernardo excluiu dos reais os irracionais e deu 

exemplos compatíveis com tal definição. Após a intervenção, apresentou uma 

definição de conceito de acordo com a esperada e acrescentou que “são números 

que pertencem à reta numérica”, com um repertório variado de exemplos de 

racionais e irracionais.  

Para reconhecer os racionais da Questão 2, antes da intervenção, o 

argumento utilizado por Bernardo foi serem números “inteiros positivos” e, para os 

irracionais, “Dízimas aperiódicas”. Bernardo assinalou só 0 como racional e outros 

três números como irracionais, dentre eles 0,0555 …. Não marcou como real os 

indicados como irracionais, o que está de acordo com a definição de número real 

apresentada por ele.  

Após a intervenção, trouxe um argumento próximo da definição esperada 

para os racionais, entretanto, não indicou que o denominador do quociente de 

inteiros não pode ser nulo. Por outro lado, acrescentou que a expansão decimal 

deve ser finita ou infinita e periódica. Para os irracionais, empobreceu a justificativa, 

pois passou de uma premissa que precisava ser corrigida para outra similar, com 
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mais detalhes, mas que inclui elementos falsos. Mesmo que não tenha apresentado 

um argumento de acordo com o esperado para os irracionais, Bernardo assinalou 

corretamente todos da lista nas Colunas às quais pertenciam. 

Antes da intervenção, na Questão 3, Bernardo classificou 0,12122122212 … 

como irracional por ser uma “dízima aperiódica” e 0,759122122122 …  como 

racional, por ser uma dízima periódica. Depois da intervenção, indicou 

0,12122122212 …  como irracional “porque não existe artifício matemático, que 

consiga retornar este numero a sua fração de origem” e indicou 0,759122122122 … 

como racional por apresentar “um período infinito em sua expansão decimal”.  

Antes da intervenção, Bernardo Classificou 
53

83
 como irracional por ser uma 

“dízima aperiódica” e após a intervenção o classificou como racional com uma 

justificativa bastante completa, na qual expressa ser esse quociente “uma razão de 

inteiros”. 

Antes da intervenção, Bernardo apresentou um fator de conflito potencial na 

Questão 2 por identificar como “dízimas aperiódicas” – o que traduzimos como 

número representado com expansão decimal infinita e não periódica – os irracionais 

e assinalar uma dízima periódica como tal. Essa ideia conflituosa foi confirmada, 

na Questão 3, ao classificar 0,12122122212 … como irracional com a justificativa de 

ser uma “dízima aperiódica”. Outro fator de conflito potencial foi evidenciado na 

Questão 3, pois argumentou serem racionais as dízimas periódicas e, na Questão 

2, não identificou como racional um elemento que possui essa característica.  

Bernardo empobreceu o critério utilizado para identificar um irracional, mas 

consideramos que enriqueceu a imagem de conceito de número real, pois 

apresentou uma definição de conceito de acordo com a que consideramos formal 

e de número racional próxima da esperada. Incluiu os irracionais como reais, não 

apresentou os fatores de conflito potencial que se relacionavam à não 

compreensão das expansões decimais infinitas, e, supostamente, passou a 

reconhecer características que caracterizam os racionais e irracionais, pois 

identificou corretamente todas as representações numéricas nas situações 

analisadas. Além disso, trouxe um argumento formal para classificar 
53

83
 como 
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racional e a expressão “dízimas aperiódicas”, para se referir aos irracionais, não 

mais apareceu. 

Brás 

De uma definição de conceito de número real que expressava como o nome 

de um conjunto numérico, Brás passou a apresentar pelo menos uma propriedade 

dos reais, com “São todos os números na reta real”. Antes da intervenção, mostrou, 

como exemplos, inteiros e quocientes racionais. Após a intervenção, acrescentou 

aos inteiros uma dízima periódica e três irracionais, dando sete exemplos para a 

sua definição.  

Antes da intervenção, na Questão 2, apresentou como critério para os 

racionais serem “as raízes” e para os irracionais, o argumento “Os ...”. Assinalou 

como racionais √49, √2 e 0,25; e como irracionais somente os representados com 

expansão decimal infinita. Como reais, indicou todos os quocientes.  

Após a intervenção, trouxe, no critério, uma definição de acordo com a formal 

para os racionais e, para os irracionais, o critério “Sendo uma fração 
𝑝

𝑞
 (𝑞∗)”, ao 

qual acrescentou que devem ter parte decimal infinita e não periódica, no lugar de 

“não serem 𝑝  e 𝑞  simultaneamente racionais”. Seus erros na Questão 2 foram 

indicar −7 como inteiro e não o assinalar como racional e relacionar somente 0 

como real. Chama a atenção o fato de Brás não ter considerado como real nenhum 

que foi indicado por ele como racional ou irracional.  

Brás, antes e depois da intervenção, não assinalou um mesmo número 

representado na Questão 2 em mais de uma Coluna.  

Para 0,12122122212 … , antes da intervenção, Brás trouxe o argumento 

“irracional pois é uma dicima periódica irracional” e não apresentou resposta para 

0,759122122122 … . Depois da intervenção, classificou os dois decimais como 

racionais com a justificativa de terem expansão decimal infinita e periódica. 

Na Questão 4, antes da intervenção, classificou 
53

83
 com a resposta: 

“Irracional o M indicando que o numero continua”. Após a intervenção, considerou 

53

83
 irracional com um argumento que sinaliza que poderia ser racional ou irracional.  
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Antes da intervenção, Brás utilizou como critério para identificar um racional 

ele “ser uma raiz”, e, em relação aos que foram marcados como racionais, 

identificamos dois fatores de conflito potencial. Um porque não indicou como tal 
√2

3
 

e o outro, por ter assinalado 0,25.  

Após a intervenção, Brás não deu uma definição de conceito de número real 

de acordo com a esperada, porém, apresentou um repertório rico de exemplos de 

reais, que incluiu racionais e irracionais. Por um lado, trouxe critérios de acordo 

com o esperado para classificar racionais e irracionais, reconheceu corretamente 

quase todos da Questão 2 como racionais e irracionais e não mais apresentou 

fatores de conflito potencial e nem evidenciou a ideia de que números 

representados com reticência matemática são irracionais. Por outro lado, não 

identificou os racionais e irracionais como reais. Talvez isso tenha acontecido 

porque utilizou o princípio de não marcar um “X” em mais de uma alternativa. Na 

Questão 3, Brás tomou “padrão” como sinônimo de “período” e na Questão 4, sua 

resposta se baseou no resultado que aparece no visor da calculadora. 

Consideramos que Brás ampliou a imagem de conceito de número real, 

todavia, esta não contém uma definição de conceito satisfatória de número real, 

nem elementos suficientes para reconhecer os racionais e irracionais nos diversos 

contextos em que aparecem, e ainda não compreendeu as relações de inclusão 

entre os conjuntos numéricos. 

 

Casemiro 

Não compreendemos a definição de conceito de número real dada por 

Casemiro antes da intervenção, para a qual não exibiu exemplos. Após a 

intervenção, apresentou como definição serem os reais a união de todos os 

conjuntos, com exemplos de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Casemiro utilizou falsos critérios de que 

os racionais “São números sem dízima periódica (exceto 𝜋)” e os irracionais, “São 

números com dizima periódica (exceto 𝜋)”, e assinalou, de forma errada, apenas 

as dízimas periódicas, que indicou como irracionais. Entendemos que, para ele, o 

termo “dízima” se referia a números representados com reticência matemática, pois 
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assinalou todos os que possuem visualmente o símbolo “...” como irracionais e, 

além disso, as respostas dadas à Questão 3 e à Questão 4 sinalizam a presença 

dessa ideia.  

Após a intervenção, Casemiro apresentou um argumento próximo da 

definição esperada para os números racionais, sem o complemento de que o 

denominador é diferente de zero. Porém, acrescentou que resulta em dízima 

periódica. Para os irracionais, explicitou serem “os que resultam em dízimas não 

periódicas”, argumento que precisa ser reformulado. Casemiro marcou 

corretamente todos os números representados na Questão 2 e assinalou, 

novamente, todos como reais.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Casemiro classificou os dois decimais 

como irracionais, 0,12122122212 …  por ser uma dízima periódica e 

0,759122122122 … , “pois também é dízima”. Depois da intervenção, indicou 

0,12122122212 …  como irracional por ser uma “dízima não periódica” e 

0,759122122122 … como racional, por ser uma dízima periódica.  

Na Questão 4, antes da intervenção, apontou 
53

83
 como racional por não ser 

uma dízima e após a intervenção o indicou como irracional com uma justificativa 

baseada no que aparece no visor da calculadora. 

Antes da intervenção, o critério apresentado por Casemiro para indicar um 

inteiro foi “números não fracionários”; no entanto, assinalou 
24

2
 como tal, o que 

identificamos como um fator de conflito potencial. 

Casemiro não apresentou uma definição de conceito de número real de 

acordo com a esperada. Por outro lado, antes da intervenção, não deu exemplos 

para a definição apresentada e, após a intervenção, trouxe exemplos de racionais 

e irracionais. Antes da intervenção, considerava que os números representados 

com reticência matemática eram “dízimas” e irracionais. Essa ideia foi modificada, 

pois passou a reconhecer as dízimas periódicas como racionais e as “dízimas não 

periódicas” como irracionais. Melhorou seus argumentos para identificar racionais 

e irracionais, pois passou de critérios falsos para verdadeiros, porém, estes 

precisam ser complementados e corrigidos. Com esses argumentos, com exceção 
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de 
53

83
 que classificou como irracional por supostamente não relacionar as duas 

formas de representação, reconheceu corretamente todos as representações 

numéricas nos contextos explorados, e não apresentou fatores de conflito potencial.  

Essas observações sinalizam que Casemiro enriqueceu a imagem de 

conceito de número real, apesar desta não conter uma definição “formal” para os 

números reais e apresentar o termo “dízima não periódica” como sinônimo de 

irracional.  

 

Demóstenes 

Demóstenes, antes da intervenção, mostrou uma definição de conceito de 

número real próxima da esperada, mas não apresentou exemplos. Após a 

intervenção, reestruturou a definição com termos mais apropriados, e apresentou, 

como exemplos, uma variedade de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Demóstenes utilizou critérios que não 

compreendemos, tanto para os racionais como para os irracionais. Como racionais, 

assinalou dois deles e 𝜋 e como irracionais os outros da lista e indicou todos como 

reais. Demóstenes, provavelmente, considerava números representados com a 

reticência matemática como irracionais. Mesmo que não tenhamos compreendido 

seus critérios, inferimos isso porque assinalou todos os números da Questão 2 que 

possuem reticência matemática como irracionais e, na Questão 3 e na Questão 4, 

seus argumentos sinalizam esse fato. 

Após a intervenção, apresentou para os racionais um argumento próximo da 

definição esperada, contudo, explicitou que no quociente 
𝑝

𝑞
 𝑝 e 𝑞 são diferentes de 

zero. Para os irracionais, trouxe um argumento de acordo com o formal, e 

classificou corretamente todos nas Colunas correspondentes.   

Demóstenes, na Questão 3, antes da intervenção, classificou os dois 

decimais como irracionais por não possuírem fim. Após a intervenção, os classificou 

corretamente, com argumentos próximos dos esperados.  
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Na Questão 4, antes da intervenção, Demóstenes classificou 
53

83
 como 

racional, porque “ele não é infinito e pode ser dividido”. Após a intervenção, o 

indicou como racional por “ser uma razão de inteiros”. 

Concluímos que Demóstenes apresentou uma imagem de conceito de 

número real rica, pois, antes da intervenção, não compreendia características que 

determinam um racional ou irracional e considerava números representados com 

expansão decimal infinita como irracionais, ideias que foram modificadas. Após a 

intervenção, apresentou critérios próximos da definição formal para os racionais, 

de acordo com a formal para os irracionais e os reais, e classificou corretamente 

todos os racionais e irracionais nos contextos analisados. A isso soma-se os 

exemplos de racionais e irracionais que trouxe para a definição de conceito de 

número real. 

 

Diná 

Antes da intervenção, Diná não apresentou uma definição de conceito de 

número real, dando somente exemplos de racionais. Após a intervenção, trouxe 

uma definição de acordo com a esperada, com exemplos de racionais e irracionais.  

Na Questão 2, antes da intervenção, o argumento utilizado por Diná para 

classificar um número representado na Questão 2 como racional foi “Aquele que 

não tivesse dízima”, e para os irracionais, “Todos que tivessem dizima”. 

Entendemos que Diná usava a palavra “dízima” para números representados com 

expansão decimal infinita e os considerava irracionais, afirmação que pode ser 

corroborada pelo diálogo que tivemos com ela no 6º Encontro, no qual fica 

explicitada essa ideia:  

Pesquisador: Este número (nos referindo ao número 2,666 …) pode ser 

racional? 
Diná: Um-hum.  

Pesquisador: Este número (nos referindo ao número 3,999 …) é racional? 
Diná: Um-hum. Não. 

Pesquisador: Se este é (2,666 …), por que este não é (3,999 …)? 
Diná: Não, os dois não são que eu falei. 
Pesquisador: Racionais? 
Diná: é. Eles são irracionais, ele é a dízima, isso aqui dos pontinhos.  
Pesquisador: Então eles são irracionais? 
Diná: Isso!  
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A ideia de que, para Diná, “dízimas” representavam irracionais e não reais 

foi modificada após a intervenção, o que foi verificado nos argumentos que utilizou 

para classificar os racionais e irracionais nas Questões 2 e 3. 

Antes da intervenção, além de considerar números representados com parte 

decimal infinita como irracionais, Diná não os reconhecia como reais, pois, na 

Questão 2, não assinalou como reais os que indicou como irracionais. Como 

racionais, apontou cinco da lista e como irracionais os outros oito, dentre eles os 

racionais 
13

3
;  −

22

7
; 0,0555 … e 1,999 ….  

Para classificar 
13

3
 e −

22

7
 como irracionais, realizou a divisão do numerador 

pelo denominador para “confirmar” se o resultado tinha expansão decimal infinita 

(ver Figura 65).  

 

Figura 65: Operações realizadas por Diná para certificar se os quocientes 
racionais tinham expansão decimal infinita 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a intervenção, Diná apresentou um argumento próximo da definição 

esperada para assinalar os racionais, e um que precisa ser reformulado para os 

irracionais. Ao classificar os números representados na Questão 2, seu único erro 

foi indicar o 0 somente como real.  

Antes da intervenção, Diná classificou 0,12122122212 … como irracional por 

ser uma “dízima, independente de quantos 2 existem”, e 0,759122122122 … como 
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irracional “Porque ele possui dizima, independente do padrão”. Depois da 

intervenção, os classificou corretamente, com critérios próximos dos esperados.  

Diná, na Questão 4, antes da intervenção, classificou 
53

83
 como racional 

“Porque a calculadora mostraria a reticências que simboliza a irracionalidade”. Após 

a intervenção, classificou-o como irracional com a justificativa de que, para ser 

racional, deveria aparecer o período três vezes ou uma barra acima do período. 

Diná não apresentou fatores de conflito potencial. 

Concluímos que Diná mostrou ter enriquecido a imagem de conceito de 

número real, pois trouxe uma definição de conceito de acordo com a formal, com 

exemplos de racionais e irracionais. Também não apresentou mais a ideia de que 

números representados com expansão decimal infinita são “dízimas”, que 

considerava irracionais e não reais, trouxe argumentos verdadeiros e próximos do 

esperado para classificar como racionais e irracionais os números representados 

na Questão 2, passou a reconhecer todos eles como reais e não manifestou fatores 

de conflito potencial. As únicas dificuldades de Diná foram em relação ao zero e ao 

classificar 
53

83
 como irracional com foco no que aparece no visor da calculadora. 

 

Elza 

Antes da intervenção, Elza definiu número real como aquele que está 

“englobado” com outros conjuntos, sendo positivos e negativos, e deu como 

exemplos só racionais, sendo três inteiros, uma fração aparente e um decimal com 

expansão decimal finita. Após a intervenção, apresentou uma definição de conceito 

de acordo com a esperada, à qual acrescentou que, no contexto das medidas, os 

reais podem representar grandezas comensuráveis e incomensuráveis, além de 

ser um conjunto completo. Exemplificou apenas com racionais, acrescentando aos 

exemplos apresentados antes da intervenção uma fração própria e uma dízima 

periódica.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Elza apresentou, como argumento para 

classificar os racionais, eles serem as frações e, para os irracionais, as “dízimas”. 

Como podemos observar no diálogo que tivemos com ela no 7º Encontro, 
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inicialmente considerou as dízimas periódicas como irracionais e, ao final, admitiu 

2,333 … ser racional. 

Pesquisador: Quem é, Elza? Aquele dois vírgula três, três, três você acha 

que é racional ou irracional? (devido a termos percebido que ela 
considerava as “dízimas” como números irracionais, escrevemos na lousa 

o número 2,333 … para questioná-la sobre o assunto) 
Elza: Irracional. 
Pesquisador: Irracional? 
Elza: Hã-ram. (afirmando) 
Pesquisador: Por quê? 
Elza: Porque é uma dízima periódica!? (mostrou ter dúvida) 
Pesquisador: Toda dízima periódica é irracional? 
Elza: Não, nem todas.  
Pesquisador: Qual é e qual não é?  
Elza: “Ááá” exis... existe dízima aperiódica. Essa elaaa, não! A aperiódica 

é irracional e a dízima periódica é racional.   
Pesquisador: Então aquele dois vírgula três, três, três (2,333 … ). 
Elza: É racional. 

Aparentemente, Elza passou a compreender que o termo “dízima” não se 

refere a números representados com expansão decimal infinita e que são 

irracionais, pois ao final do diálogo supostamente percebeu a presença do período 

em 2,333 … e que existem outros números representados com expansão decimal 

infinita e que não apresentam período e são irracionais. No entanto, após a 

intervenção, não mostrou ter compreendido essas ideias, pois indicou 0,0555 … e 

1,999 …, simultaneamente como racional e irracional, mesmo que tivesse utilizado 

como critério “quando possui uma expansão infinita e não periódica” para classificar 

um irracional.  

Antes da intervenção, Elza indicou como racional apenas o 𝜋  e como 

irracionais os dois quocientes que recaem em dízima periódica e os números que 

na sua representação possuem a reticência matemática. Como reais, foram 

assinalados alguns poucos. Elza, assim como Diná, realizou a divisão do 

numerador pelo denominador de 
13

3
 e de −

22

7
 para indicá-los como irracionais, só 

que não fez a divisão corretamente (ver Figura 66). 
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Figura 66: Operações realizadas por Elza para se certificar se os números 
tinham expansão decimal infinita 

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a intervenção, na Questão 2, apresentou, como critério, que números 

racionais “são aqueles que podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
, 𝑞 ≠ 0”, mas não 

indicou que 𝑝 e 𝑞 devem ser inteiros. Por outro lado, acrescentou que os racionais 

podem representar “razões comensuráveis”. Para os irracionais, apresentou como 

argumento que devem ter expansão decimal infinita e não periódica, acrescentou 

que não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 e que podem representar uma “razão 

incomensurável”. Elza passou a reconhecer os racionais e irracionais da lista como 

reais, mas cometeu dois erros: um por não considerar 0 como racional e o outro, 

indicar as duas dízimas periódicas – 0,0555 … e 1,999 … – simultaneamente como 

racionais e irracionais.  

Elza, na Questão 3, antes da intervenção, classificou os dois decimais como 

irracionais por serem “dízimas”. Após a intervenção, indicou 0,12122122212 … 

como irracional com uma justificativa adequada e 0,759122122122 …  como 

irracional, com um argumento confuso. 

Na Questão 4, antes da intervenção, Elza identificou 
53

83
 como irracional por 

ser uma “dízima periódica” e depois da intervenção deu como justificativa “É 

considerado irracional porque o visor da calculadora apresentou apenas o resultado 

do numero (M), e também porque o numero (M) possui expansão infinita e não 

periódica”, resposta focada no que aparece no visor. 
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Antes da intervenção, Elza apresentou vários fatores de conflito potencial. 

Um por ter assinalado 𝜋  na Coluna “Não representa um número” e indicá-lo 

também como racional. Outro, por apresentar que “O conjunto dos inteiros são os 

positivos, negativos incluindo o 0 e os decimais”; contudo, dos decimais da Questão 

2, indicou como inteiro somente 0,25. Para marcar os racionais na Questão 2, 

expressou que “Pode ser considerado racionais as frações” e não indicou nenhum 

quociente da lista como tal, o que representou um fator de conflito potencial. Para 

indicar os reais da Questão 2, Elza utilizou o argumento “Os números reais são os 

positivos, negativos e raiz quadrada” e deixou de assinalar um dos três números 

que na sua representação possui o símbolo de raiz, o que representa fator de 

conflito potencial.  

Depois da intervenção, Elza apresentou o mesmo fator de conflito potencial 

“𝜋 não representa um número” versus “𝜋 é irracional e real”, só que, antes, indicou 

𝜋  como racional e outro, “0 não representa um número” versus “0 é real”. Um 

terceiro fator de conflito potencial se refere em apresentar como critério para indicar 

os irracionais da Questão 2 os que não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 e ter 

assinalado como tal 
√2

3
. O outro foi por considerar como irracionais os que possuem 

expansão decimal infinita e não periódica e marcar 0,0555 …  e 1,999 …  como 

irracionais. 

Elza mostrou uma imagem de conceito de número real ampliada, com uma 

definição de conceito de número real bastante completa e que traz propriedades 

importantes dos reais, um repertório de reais mais variado, argumentos mais 

apropriados para identificar racionais e irracionais, porém, insuficientes para 

reconhecer os que possuem expansão decimal infinita. Para 
53

83
, não se reportou ao 

quociente para elaborar sua justificativa e empobreceu a ideia sobre as relações de 

inclusão entre os conjuntos numéricos, pois passou a considerar que ℚ ∩ 𝕀 ≠ ∅. 

Apesar de ter ampliado a imagem de conceito de número real, mostra ideias 

confusas, em especial pelos vários fatores de conflito potencial que evidenciou 

após a intervenção.  
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Everaldo 

Antes da intervenção, Everaldo apresentou como definição de conceito de 

número real “Qualquer número que exista” e exibiu exemplos com racionais e 

irracionais. Após a intervenção, definiu-os como “qualquer número que possa ser 

representado na reta numérica” e, para essa definição, mostrou um repertório mais 

variado de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, apresentou alguns subconjuntos dos racionais para 

identificá-los na Questão 2 e, para os irracionais, um argumento que, com a devida 

correção, classificaria qualquer número irracional. 

Após a intervenção, apresentou argumentos de acordo com os formais para 

os racionais e os irracionais, porém, com termos matemáticos que devem ser 

corrigidos. 

Antes e depois da intervenção, Everaldo classificou todos os números 

representados na Questão 2 corretamente. Isso indica que, talvez, já conhecesse 

características que determinam os racionais e irracionais e que esses são reais.  

Na Questão 3, antes da intervenção, Everaldo classificou corretamente os 

dois decimais com justificativas plausíveis e, após a intervenção, novamente os 

identificou de forma correta, com argumentos mais próximos dos esperados.  

Antes e depois da intervenção, Everaldo classificou 
53

83
 como racional por ser 

uma “fração”, entretanto, não explicitou ser um quociente de inteiros.  

Everaldo não apresentou nenhum fator de conflito potencial em ambas as 

coletas de dados e concluímos que já tinha uma imagem de conceito de número 

real rica, que ampliou ao acrescentar argumentos mais próximos dos esperados 

para identificar racionais, irracionais e reais. 

 

Fernando 

Antes da intervenção, Fernando excluiu dos reais os irracionais e não 

apresentou exemplos para sua definição de conceito de número real. Após a 

intervenção, trouxe uma definição de acordo com a esperada, com exemplos de 

números racionais e irracionais.  



243 
 

 
 

Para classificar os números representados na Questão 2 como racionais, 

antes da intervenção, Fernando utilizou o critério “Há como escrever em forma de 

fração” e a negativa desse argumento para identificar os irracionais. Não assinalou 

corretamente apenas 
√2

3
, que foi indicado como racional, provavelmente 

influenciado pelo próprio critério. Além disso, não considerou como reais somente 

os assinalados como irracionais, o que estava de acordo com a definição por ele 

apresentada. De acordo com as respostas dadas e com os quocientes que foram 

assinalados por Fernando na Questão 2, percebemos que, possivelmente, ele 

considerava “fração” como símbolo de racionalidade.  

Após a intervenção, trouxe um argumento de acordo com o formal para 

indicar os racionais e, para os irracionais, um critério de acordo com o esperado, 

com um termo matemático que deve ser corrigido. Ao responder à Questão 2, com 

exceção de 𝜋, que assinalou só na Coluna “Não representa um número”, identificou 

corretamente todos da lista nas Colunas às quais pertenciam.  

Antes da intervenção, Fernando, na Questão 3, classificou 0,12122122212 … 

como irracional porque “não há como representá-lo na forma fracionária” e 

classificou 0,12122122212 … como racional “pois acaba repetindo e da para fazer 

em forma de fração”.  

Após a intervenção, classificou os dois decimais como racionais por ter um 

“padrão constante” e, assim, empobreceu seus argumentos em relação aos reais 

com expansão decimal infinita. 

Na Questão 4, antes e depois da intervenção, Fernando identificou 
53

83
 como 

irracional por ser uma “dízima não periódica”.  

Antes da intervenção, Fernando apresentou um fator de conflito potencial 

por não ter indicado 0 e −7 como inteiros de acordo com seu critério de que os 

inteiros são “Sem casas decimais”. Outro fator de conflito potencial apresentado 

por ele foi considerar todos os racionais como reais em sua definição de conceito 

e não reconhecer como real 
√2

3
, que foi indicado como racional.  

Após a intervenção, Fernando traduziu padrão como período e, 

aparentemente, não relacionou o quociente racional com a representação decimal. 
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Além disso, empobreceu suas ideias para reconhecer reais com expansão decimal 

infinita. Por outro lado, apresentou uma definição de conceito de número real de 

acordo com a esperada, com exemplos de racionais e irracionais, passou a 

considerar os irracionais como reais, expôs argumentos próximos da definição 

esperada para identificar os racionais e irracionais da Questão 2 e, com exceção 

de 𝜋, reconheceu corretamente todos eles. Além disso, não apresentou fatores de 

conflito potencial.  

Concluímos que Fernando ampliou a imagem de conceito de número real, 

porém, com elementos insuficientes para reconhecer os reais com expansão 

decimal infinita em todas as situações em que se apresentem.  

 

Fred 

Fred, antes da intervenção, definiu os números reais como aqueles que 

possuem vírgula e indicou, como exemplos 1,1; 2,2; 3,2; 4,2; 5,5. Após a intervenção, 

trouxe uma definição de conceito que expressa os números reais como um conjunto 

que “engloba” todos os outros conjuntos “básicos”, com exemplos de racionais e 

irracionais.  

Antes da intervenção, para indicar os racionais na Questão 2, utilizou o 

critério de ter “padrão infinito” e, para os irracionais, não ter “padrão” depois da 

vírgula. Os números assinalados por Fred como racionais e irracionais apontam 

que ele não compreendia as características que os identificam, pois indicou 

racionais como irracionais e vice-versa. Além disso, assinalou como reais só 0 e 𝜋. 

Outro fato a destacar é que, provavelmente, considerava “fração” como tradução 

de racionalidade, pois indicou todos os quocientes da lista somente como racionais.  

Após a intervenção, para assinalar os números representados na Questão 2 

como racionais, Fred alegou “Usando o critério p/q. Todo número inteiro ou que 

possa se tornar inteiro” e para identificar os irracionais, empobreceu seu critério, 

pois passou de “Numeros que não segue um padrão depois da vírgula” para “São 

os números que não podem se tornar inteiros”, argumentos que trazem elementos 

da definição formal de número racional e de número irracional, mas não se 

encaixam nelas. Fred ainda não havia compreendido as características que 
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identificam racionais e irracionais, pois indicou um racional como irracional e vice-

versa, conforme visto, e, também, não assinalou todos como reais. Vale destacar 

que Fred apontou como inteiros números que não o são. 

Antes da intervenção, Fred classificou corretamente os dois decimais da 

Questão 3 com a ideia de ter ou não padrão. Após a intervenção, classificou-os 

corretamente com os argumentos de ser ou não uma dízima periódica, justificativas 

que foram melhoradas. 

Na Questão 4, antes da intervenção, Fred classificou 
53

83
 como irracional por 

não ter um padrão e, após a intervenção, o classificou corretamente com 

argumentos formais.  

Antes da intervenção, identificamos vários fatores de conflito potencial nas 

respostas de Fred. Um deles por ter considerado como racional aquele “Que tem 

um padrão infinito” e indicar 0,0555 … que tem um “padrão infinito” como irracional. 

Ter assinalado 0,0555 …  como irracional também entrou em conflito com sua 

premissa para indicar um irracional, que é não ter um “padrão depois da vírgula”. 

Além disso, indicou 0,25 como racional e que não tem um “padrão infinito” explícito, 

o que expõe o fator de conflito potencial “Racionais têm um padrão infinito” versus 

“Existem números representados sem um padrão infinito e que são racionais”. 

Outro fator de conflito potencial identificado foi Fred argumentar na definição de 

conceito de número real que “Números reais, são aqueles que contem vírgula” e 

não assinalar como reais, na Questão 2, nenhum número da lista que possui 

vírgula.  

Após a intervenção, identificamos outros fatores de conflito potencial. Um 

deles se refere a assinalar 
√2

3
 na Coluna “Não representa um número” e indicá-lo 

como racional e real. Fred expressou em seu critério que “todo número inteiro” é 

racional, no entanto, indicou 0  e −7  como inteiro e não os assinalou como 

racionais, como fez com os outros que foram identificados como inteiros. Outro fator 

de conflito potencial evidenciado nas suas respostas é que usou como critério que 

os irracionais são os que “não podem se tornar inteiros” e assinalou √49 como 

irracional, o que refuta seu argumento. A premissa utilizada por ele para assinalar 

os reais na Questão 2 foi que “engloba” todos os outros conjuntos “básicos”, 
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contudo, assinalou 
24

2
, 0 e −7 como inteiros e/ou racionais e não os indicou como 

reais, o que não está de acordo com seu argumento e expõe um fator de conflito 

potencial. 

Fred trouxe uma definição de conceito de número real insuficiente e ampliou 

seu repertório de reais. Os argumentos utilizados por ele para indicar um racional 

e um irracional continuaram insuficientes para reconhecê-los corretamente. Além 

disso, evidenciou vários fatores de conflito potencial após a intervenção. Por outro 

lado, apresentou argumentos plausíveis para classificar corretamente os decimais 

da Questão 3 e formais para indicar 
53

83
 como racional. 

Fred mostrou ter ampliado a imagem de conceito de número real, porém, ela 

é confusa em alguns pontos e satisfatória em outros. 

 

Gil 

Gil, antes da intervenção, expressou como definição de conceito de número 

real “Qualquer numero que exista, independente de ter final ou não”, e deu como 

exemplos dois inteiros, uma dízima periódica, √2  e 𝜋 . Após a intervenção, 

apresentou uma definição de conceito de número real de acordo com a formal e 

aos inteiros e dízimas periódicas acrescentou um quociente racional, um quociente 

irracional e um irracional com expansão decimal infinita, exemplos diferentes dos 

apresentados inicialmente. 

Antes da intervenção, Gil não ofereceu critérios para identificar os números 

representados na Questão 2. Reconheceu como racionais alguns e assinalou um 

racional como irracional e dois racionais como irracionais e indicou poucos da lista 

como reais.  

Após a intervenção, para identificar os números da lista como racionais, 

apresentou, como critério, uma definição próxima da esperada. Para assinalar os 

irracionais, apresentou um critério que traz elementos da definição formal, porém 

não expressou que o quociente 
𝑝

𝑞
 não pode ser de inteiros. Além disso, mostrou 

premissas falsas para indicar os irracionais exprimindo-os como os que não 

possuem um “padrão e/ou ordem”, talvez traduzindo essas expressões como 
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período. Gil ampliou seu repertório de racionais, indicou corretamente os 

irracionais, não identificou 0,12122 … nem como racional e nem como irracional e 

assinalou todos da lista como reais.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Gil classificou os dois decimais com 

expansão infinita como irracionais “pois nunca sabemos o fim”. Após a intervenção, 

expressou que 0,12122122212 …  poderia ser racional ou irracional, o que 

dependeria de se encaixar no conceito de número racional ou de número irracional 

e classificou errôneamente 0,759122122122 …, com um argumento formal para os 

números irracionais. 

Na Questão 4, antes da intervenção, Gil classificou 
53

83
 como irracional com 

uma resposta focada no decimal que aparece no visor da calculadora e, após a 

intervenção, o indicou como racional com argumentos formais.  

Antes da intervenção, Gil apresentou 𝜋 como exemplo para sua definição de 

conceito de número real, e na Questão 2, não o indicou como real, o que identifica 

um fator de conflito potencial. Outro fator de conflito potencial apresentado por ele 

foi que expressou em sua definição de que “qualquer número é real”, mas não 

identificou todos os números representados na Questão 2 como reais. 

Depois da intervenção, apresentou um fator de conflito potencial com o 

critério utilizado para identificar os racionais, pois afirmou que são os “escritos” na 

forma 
𝑝

𝑞
 e 𝑝 e 𝑞 racionais e 𝑞 não nulo, porém não indicou 

24

2
 como racional. Outro 

fator de conflito potencial evidenciado por Gil se refere a utilizar como critério que 

os números irracionais não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
, sem os 

complementos necessários, e assinalar 
√2

3
 como irracional. 

Gil enriqueceu a definição de conceito de número real e o repertório de reais; 

trouxe em seus argumentos a definição de número racional próxima da esperada, 

porém, não foi suficiente para que reconhecesse corretamente todos os racionais; 

para os irracionais, apresentou uma premissa insuficiente e os assinalou 

corretamente na Questão 2, passando a considerar todos da lista como reais. Na 

Questão 3, expressou que 0,1212212212 …. pode ser racional ou irracional. Por 

outro lado, para identificar 
53

83
 como racional, trouxe argumentos formais. Gil 
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apresentou dois fatores de conflito potencial, relacionados a não assinalar racionais 

e irracionais que satisfazem os argumentos apresentados por ele.  

Consideramos, assim, que Gil ampliou a imagem de conceito de número 

real, mas não o suficiente para identificar todos os tipos de racionais e irracionais.  

 

Gustavo 

Antes da intervenção, Gustavo apresentou uma definição de conceito que 

excluiu dos reais as dízimas periódicas e trouxe, como exemplos, inteiros e um 

quociente racional que não resulta em uma dízima periódica. Após a intervenção, 

expressou serem os reais o “conjunto de todos os números”, com exemplos 

variados de racionais e irracionais.  

Gustavo não estava presente quando as Questões 2 a 4 foram aplicadas 

antes da intervenção.  

Após a intervenção, apresentou um critério insuficiente para identificar 

qualquer racional e, para os irracionais, trouxe um argumento que precisava ser 

reformulado para classificar qualquer irracional. No entanto, assinalou 

corretamente todos os racionais e irracionais da lista e os considerou como reais.  

Na Questão 3, classificou corretamente os dois decimais com justificativas 

suficientes. 

Na Questão 4, Gustavo expressou que não poderia afirmar que 
53

83
 era 

racional ou irracional, por não saber se, em algum momento, o período iria 

aparecer, mas que aparentemente é um irracional. 

Após a intervenção, Gustavo apresentou um fator de conflito potencial na 

Questão 2 por ter utilizado como critério que os reais são os inteiros e assinalar 

todos como reais, o que também o fez evidenciar outro conflito em relação à 

definição de conceito apresentada na Questão 1.  

Após a intervenção, Gustavo não trouxe uma definição de conceito de 

número real adequada, contudo, ampliou seu repertório de reais e incluiu as 

dízimas periódicas. Não tivemos como comparar os argumentos apresentados para 

classificar racionais e irracionais e, ao final da intervenção, não apresentou critérios 
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com definições formais para identificá-los. Porém, classificou-os corretamente e 

apresentou fatores de conflito potencial. Seu único equívoco em classificar 

racionais e irracionais foi não perceber que 
53

83
 é racional por ser um quociente de 

inteiros.  

Podemos concluir que Gustavo mostrou uma imagem de conceito de número 

real abrangente, com argumentos incompletos para definir números racionais e 

irracionais.  

 

Ian 

Antes da intervenção, Ian apresentou uma definição de conceito de número 

real que não trouxe características para defini-los e deu como exemplos só 

racionais. Após a intervenção, apresentou uma definição de acordo com a 

esperada, com exemplos de racionais e irracionais.  

Para indicar os racionais da Questão 2, antes da intervenção, Ian apresentou 

um argumento com características que não definem os racionais. Para os 

irracionais, exibiu o falso critério “Números que podem possuir dizima periódica”. 

Não classificou corretamente apenas 0,25, pois o colocou apenas na Coluna dos 

reais – que pode ter esquecido de classificar.  

Após a intervenção, Ian trouxe em seus argumentos para os racionais uma 

definição próxima da esperada, mas deixou de incluir nela os inteiros e, para os 

irracionais, trouxe um argumento próximo do formal, com um termo matemático que 

precisa ser corrigido, “dízima não periódica”, e acrescentou que deve ter expansão 

decimal infinita. Ian, novamente, assinalou corretamente os irracionais e indicou 

todos da lista como reais, no entanto, consideramos que empobreceu seu repertório 

de racionais, pois deixou de apontar alguns que antes foram considerados. 

Antes da intervenção, na Questão 3, Ian classificou os dois decimais 

corretamente por ter ou não padrão. Após a intervenção, os classificou 

corretamente por ser ou não uma dízima periódica.  

Na Questão 4, antes da intervenção, indicou 
53

83
 como irracional por na 

calculadora poder “aparecer infinitos números além dos mostrados no visor da 
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calculadora” e, após a intervenção, o classificou como racional por ter expansão 

decimal finita. Por um lado, Ian o classificou corretamente, por outro não identificou 

que poderia ter expansão decimal infinita e periódica. 

Ian trouxe uma definição de conceito de número real de acordo com a formal 

e enriqueceu o repertório de exemplos de reais. Apresentou critérios mais formais 

para indicar os racionais e irracionais e não evidenciou fatores de conflito potencial. 

Por outro lado, empobreceu seu repertório de racionais. Concluímos, assim, que 

Ian enriqueceu vários elementos da imagem de conceito, mas empobreceu seu 

repertório de racionais.  

 

Inácio 

Não compreendemos a definição de conceito de número real apresentada 

por Inácio antes da intervenção, com apenas exemplos de inteiros positivos. Após 

a intervenção, trouxe uma definição de conceito de número real de acordo com a 

formal, com exemplos variados de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, Inácio exibiu critérios que também não 

compreendemos para identificar os racionais e irracionais da Questão 2. Identificou 

corretamente todos da lista pertencentes a esses dois conjuntos numéricos e não 

assinalou como reais apenas os indicados como irracionais. Isso nos fez inferir que, 

para ele, os irracionais não eram reais.  

Após a intervenção, apresentou critérios de acordo com a definição formal, 

tanto para os racionais como para os irracionais, e assinalou corretamente todos 

os números representados na Questão 2 nas Colunas às quais pertencem.  

Na Questão 3, antes da intervenção, Inácio classificou os dois decimais 

como racionais porque “poderiam ser transformados para a forma fracionária” e, 

após a intervenção, os classificou corretamente com justificativas 

matematicamente adequadas. 

Inácio, na Questão 4, antes da intervenção, classificou 
53

83
 como irracional por 

ser um “numero sem números repetitivos e são infinitos”. Após a intervenção, o 

indicou como irracional com as mesmas ideias de forma remodelada. 
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Concluímos que Inácio enriqueceu a imagem de conceito de número real, 

que passou a incluir uma definição de conceito de número racional, irracional e real 

de acordo com a formal. Além disso, enriqueceu o repertório de reais, e incluiu nele 

os irracionais e não apresentou fatores de conflito potencial. Porém, ao responder 

à Questão 4, teve, como foco, o decimal que aparece no visor da calculadora. 

 

Josivaldo 

Antes da intervenção, Josivaldo apresentou como definição de conceito de 

número real “números finitos e formados por uma conta matemática”. Deu como 

exemplos inteiros e com expansão decimal finita. Depois da intervenção, 

apresentou uma definição empobrecida, que não trouxe características dos reais e 

acrescentou, como exemplos, números irracionais representados na forma 

decimal.  

Antes da intervenção, esse aprendiz exibiu argumentos que não 

compreendemos para identificar os racionais e irracionais da Questão 2 e, neles, 

expressou sentimentos, sendo os racionais “compreensíveis” e os irracionais, 

“incompreensíveis”. Josivaldo não reconheceu todos os racionais da lista, e como 

irracionais somente os números que, na sua representação, têm o símbolo de raiz. 

Será que, para ele, esse tipo de representação de número era “incompreensível”? 

Não assinalou como real somente 𝜋, que assinalou na Coluna “Não representa um 

número”.  

Após a intervenção, utilizou como critério para indicar os racionais serem 

esses as dízimas periódicas e, para os irracionais, utilizou o argumento “dízimas 

não periódicas”. Esses argumentos não foram suficientes para identificar 

corretamente os racionais e irracionais, entre os quais incluiu −
22

7
. Por outra parte, 

incluiu 𝜋 como real. 

Antes da intervenção, Josivaldo classificou 0,12122122212 … como racional 

por ser compreensível e 0,759122122122 …  como irracional por ser 

incompreensível. Após a intervenção, classificou o primeiro como racional “pois 

segue um período que pode ser compreendido” e o segundo como racional, por 

possuir um “padrão periódico”.  
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Para classificar 
53

83
 como irracional, antes da intervenção, utilizou a mesma 

ideia de ser os irracionais incompreensíveis. Após a intervenção, o classificou como 

irracional por não possuir período.  

Josivaldo apresentou, antes da intervenção, um fator de conflito potencial, 

pois em sua definição inseriu que os números reais são os “não infinitos” e, na 

Questão 2, assinalou como reais os números representados com expansão decimal 

infinita.  

Por um lado, Josivaldo empobreceu a definição de conceito de número real 

e mostrou não compreender a diferença entre padrão e período. Por outro, ampliou 

o repertório de reais, trouxe argumentos mais apropriados para identificar racionais 

e irracionais, não expressou sentimentos em relação aos racionais e irracionais, 

passou a considerar todos como reais e não exibiu fatores de conflito potencial. 

Concluímos que ele ampliou a imagem de conceito de número real, porém, com 

elementos insuficientes para identificar corretamente os racionais e irracionais.  

 

Karoline 

Antes da intervenção, Karoline expressou que “todos os números existentes” 

eram reais e exibiu, como exemplos, apenas inteiros e quocientes racionais. Depois 

da intervenção, trouxe como definição de conceito de número real que “É qualquer 

elemento que pode ser expresso na reta numérica” e apresentou racionais e 

irracionais como exemplos.  

Karoline, antes da intervenção, apresentou um critério para identificar os 

racionais da Questão 2 que não contém características deles, e deixou de assinalar 

como tal apenas 0, −7 e 𝜋. Para classificar os irracionais, expressou serem os que 

“Possuem raiz”, mas não marcou nenhum da lista como irracional, inclusive os que 

se encaixavam em seu critério. Como real, deixou de assinalar somente os 

números que na sua representação têm radical. Será que, para ela, os números 

irracionais não existiam? Será que, para ela, eram irracionais os números que na 

representação possuem radical e por isso não são reais?  

Após a intervenção, apresentou, como critério, uma definição de número 

racional próxima da esperada, sem acrescentar que deve ser um quociente de 
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inteiros, mas incluiu que os racionais têm representação decimal finita ou infinita e 

periódica. Para os irracionais, trouxe um argumento que não apresentou as 

condições necessárias para um quociente ser desse tipo, mas acrescentou que 

devem ter expansão decimal infinita e não periódica. Karoline assinalou 

corretamente, nas Colunas correspondentes, os racionais, irracionais e reais.  

Antes da intervenção, Karoline classificou 0,12122122212 … como racional 

por ter uma sequência e 0,759122122122 …  como irracional, por não ter uma 

sequência. Após a intervenção, os classificou corretamente com a justificativa de 

ter ou não expansão decimal infinita e periódica.  

Antes da intervenção, Karoline classificou 
53

83
 como racional por ser finito e, 

após a intervenção, por “ser uma razão de inteiros”.  

Antes da intervenção, exibiu um fator de conflito potencial ao utilizar a 

premissa de serem irracionais os que “Possuem raiz” e não assinalar como tal 

nenhum da lista da Questão 2 que possui essa característica.  

Depois da intervenção, apresentou outro fator de conflito potencial, por ter 

utilizado o critério de que os irracionais não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 

(sem o complemento com 𝑝 e 𝑞 inteiros e 𝑞 não nulo) e ter identificado 
√2

3
 assim.  

Karoline não trouxe uma definição de conceito de número real de acordo 

com a formal, mas consideramos que enriqueceu a imagem de conceito de número 

real, uma vez que apresentou um repertório variado de racionais e irracionais como 

exemplos de reais, incluiu nos reais os números que na sua representação 

possuem radical, trouxe argumentos próximos do esperado para os racionais e 

irracionais e com os quais os reconheceu corretamente nos contextos analisados, 

trouxe argumentos formais para classificar 
53

83
 como racional e, além disso, o fator 

de conflito potencial identificado após a intervenção não significa que ela não tenha 

compreendido as características que determinam um quociente racional ou 

irracional.  
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Kauã 

Antes da intervenção, Kauã apresentou uma definição de conceito de 

número real de acordo com a formal e bastante completa, com evidências de 

compreender as relações de inclusão entre ℕ, ℤ, ℚ e ℝ. Porém, trouxe um termo 

matemático impreciso. Deu exemplos de racionais e irracionais. Após a 

intervenção, modificou o foco da definição de conceito, e expressou serem os reais 

“quaisquer números com expansão decimal”, com exemplos mais variados de 

racionais e irracionais.  

Kauã não respondeu às Questões 2 a 4 antes da intervenção, por não estar 

presente no dia da aplicação. 

Após a intervenção, apresentou, como argumento para identificar os 

racionais da Questão 2, uma definição próxima da esperada, sem explicitar que no 

quociente 
𝑝

𝑞
 devemos ter “ 𝑞 ≠ 0 ”. No entanto, acrescentou que os racionais 

“englobam” os inteiros e números representados com expansão decimal finita ou 

não, mas que, quando infinita, ela é periódica. Para os irracionais, trouxe uma 

definição de acordo com a formal, porém com um termo matemático que deve ser 

corrigido. Com esses argumentos, classificou corretamente todos os números 

representados na Questão 2 nas Colunas às quais pertenciam. 

Após a intervenção, na Questão 3, classificou os dois decimais com 

expansão decimal infinita corretamente e com argumentos formais e bastante 

completos.  

Na Questão 4, Kauã classificou 
53

83
 como irracional por ter expansão decimal 

infinita e não periódica.  

Não pudemos comparar todos os itens analisados. No entanto, concluímos 

que Kauã mostrou uma imagem de conceito de número real enriquecida, pois 

apresentou uma definição de conceito de número real com foco na expansão 

decimal – o que mostra ter enriquecido seu conceito de número – e com um 

repertório de racionais e irracionais mais variados, exibiu argumentos formais para 

os racionais e irracionais, identificando corretamente, com exceção de 
53

83
, os reais 

nas situações analisadas e não apresentando fatores de conflito potencial. 
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Luan 

Luan exibiu, antes da intervenção, uma definição de conceito de número real 

que traz alguns de subconjuntos e com um termo matemático que deve ser 

corrigido e exemplos de inteiros e decimais com expansão finita. Após a 

intervenção, trouxe uma definição de acordo com a formal, na qual acrescentou 

que os números reais fazem uma correspondência biunívoca com os pontos da reta 

por formarem um conjunto completo. Para tal definição, apresentou exemplos de 

racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, para indicar os racionais da Questão 2, Luan 

apresentou, como argumento, uma definição próxima da esperada, entretanto com 

o termo “decimal”, que deveria ser corrigido para classificar corretamente qualquer 

racional. Para os irracionais também trouxe um argumento próximo do formal, 

“Números infinitos não periódicos”, que deveria ser substituído por números 

representados com expansão decimal infinita e não periódica. Só não assinalou 

corretamente 
13

3
 e −

22

7
, que indicou como irracionais.  

Após a intervenção, tanto para os racionais como para os irracionais, trouxe 

definições de acordo com as formais e classificou corretamente todos os números 

representados na Questão 2.  

Antes da intervenção, Luan classificou 0,12122122212 … como irracional por 

ser um “número infinito não periódico” e 0,759122122122 … como racional por ser 

uma dízima periódica composta. Após a intervenção, os classificou corretamente, 

com os mesmos tipos de argumentos expressos de forma mais adequada, pois não 

utilizou o termo “número infinito” e sim com expansão decimal infinita.  

Antes da intervenção, Luan classificou 
53

83
 como irracional por ser “infinito e 

não periódico” e, após a intervenção, o indicou como racional por “ser uma razão 

de inteiros”.  

Podemos notar que Luan apresentava, antes da intervenção, ideias 

coerentes sobre os reais, mesmo que tenha cometido alguns poucos erros. Após a 

intervenção, mostrou uma definição de conceito de número racional, irracional e 

real enriquecida, que usou corretamente nas Questões analisadas. Ele exibiu um 
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repertório mais variado de reais e não evidenciou fatores de conflito potencial, o 

que mostra ter uma imagem de conceito de número real rica. 

 

Marcela 

Antes da intervenção, Marcela trouxe como definição de conceito de número 

real alguns de seus subconjuntos, o que foi suficiente para defini-los, porém, com 

termos matemáticos restritos “raízes exatas e inexatas”. Após a intervenção, 

apresentou características dos racionais e irracionais que consideramos suficientes 

para definir os números reais e acrescentou que cada número real possui um ponto 

na reta numérica. Deu, ainda, exemplos variados de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Marcela utilizou, como critério, que, com 

exceção das dízimas periódicas, “todos os números” eram racionais e, com essa 

ideia, deixou de indicar como racionais os que apresentam vírgula e 𝜋. Já como 

critério para indicar os irracionais, usou “Todos, por abranger todos os outros”. No 

entanto, indicou como tais apenas os não assinalados como racionais, o que 

representa ideias contraditórias já que para ela todos eram irracionais. Mesmo 

apresentando essas ideias confusas, suas respostas à Questão 3 mostram que, 

para ela, o termo dízima periódica se refere aos números representados com 

expansão decimal infinita. Marcela assinalou todos como reais. 

Após a intervenção, apresentou, como argumento, uma definição de acordo 

com a esperada, tanto para os racionais como para os irracionais e classificou 

corretamente todos os números representados na Questão 2. 

Antes da intervenção, na Questão 3, Marcela classificou 0,12122122212 … e 

0,759122122122 …  como irracionais “por se tratar de uma dízima periódica”. 

Depois da intervenção, classificou-os corretamente com argumentos formais e 

completos. 

Antes da intervenção, Marcela indicou 
53

83
 como irracional, com o argumento 

de que a calculadora arredondou o resultado e com a operação inversa não 

obtemos o dividendo. Após a intervenção, expressou que não era possível saber 

porque a calculadora fez uma aproximação, assim, esse quociente poderia ser 

racional ou irracional.  



257 
 

 
 

Antes da intervenção, Marcela exibiu dois fatores de conflito potencial, 

relacionados aos critérios utilizados para classificar os racionais e irracionais na 

Questão 2. Como racional ,excetuou as dízimas periódicas, 0,25 e 𝜋 mas, segundo 

seu argumento, estes dois últimos seriam racionais por não serem dízimas 

periódicas. Considerou que todos da lista são irracionais e deixou de assinalar 

como tal os que foram relacionados como racionais, o que evidencia um fator de 

conflito potencial.  

Após a intervenção, Marcela mostrou uma imagem de conceito de número 

real enriquecida, pois apresentou uma definição de conceito de número real mais 

adequada, reconheceu as dízimas periódicas como racionais e não mais como 

tradução de números representados com expansão decimal infinita, trouxe 

argumentos com definições formais para os racionais e irracionais, com os quais, 

com exceção de 
53

83
, os identificou corretamente nos contextos analisados e não 

exibiu fatores de conflito potencial. 

 

Natanaela 

Antes da intervenção, Natanaela apresentou alguns subconjuntos dos 

números reais que não foram suficientes para defini-los e exibiu, como exemplos, 

somente racionais. Depois da intervenção, trouxe a definição “Números reais são 

os números racionais e irracionais, sendo que expressam medida entre segmentos 

comensuráveis e incomensuráveis”. Como exemplo, apresentou racionais e 

irracionais.  

Antes da intervenção, Natanaela excetuou dos racionais as “dízimas” e não 

assinalou como tal, além de 𝜋, todos os números representados com a reticência 

matemática. Argumentou que todo número representado na Questão 2 era 

irracional e assim os classificou. Desse modo, indicou simultaneamente alguns da 

lista como racionais e irracionais, o que mostra que não os compreendia. De acordo 

com as respostas dadas à Questão 3, para ela, o termo “dízima” se refere aos 

números representados com expansão decimal infinita e são esses os que não são, 

ao mesmo tempo, racionais e irracionais. Todos os números representados na 

Questão 2 foram marcados como reais.  
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Após a intervenção, deu uma definição de acordo com a formal para os 

racionais e, para os irracionais, uma definição próxima da esperada, sem a 

imposição 𝑞 ≠ 0, mas complementou que têm expansão decimal infinita e não 

periódica. Classificou corretamente todos os números representados na Questão 

2. 

Antes da intervenção, na Questão 3, Natanaela classificou os dois decimais 

como irracionais por serem dízimas periódicas. Após a intervenção, classificou 

0,12122122212 … e 0,759122122122 …  corretamente, com argumentos formais e 

completos. 

Antes da intervenção, na Questão 4, Natanaela argumentou que 
53

83
 era 

irracional porque o decimal que aparece no visor da calculadora multiplicado por 83 

não resulta em 53. Então, o decimal do visor seria uma dízima que não foi mostrada 

em sua totalidade. Após a intervenção, o classificou como racional por “ser uma 

razão de inteiros”.  

Antes da intervenção, o único fator de conflito potencial de Natanaela foi 

expressar, na definição de conceito de número real, que são reais as “raízes 

exatas” e assinalar, na Questão 2, as raízes irracionais como reais.  

Após a intervenção, Natanaela mostrou uma imagem de conceito de número 

real rica, pois trouxe definições de conceito de número real, racional e irracional de 

acordo com as formais, ampliou o repertório de reais, incluindo os irracionais, 

reconheceu as dízimas periódicas como racionais – e não mais como sinônimo de 

número representado com expansão decimal infinita –, reconheceu corretamente 

os reais nos contextos analisados, o que indica ter compreendido as características 

que identificam um racional e um irracional e não mais apresentou fatores de 

conflito potencial.  

 

Osvaldo 

Antes da intervenção, Osvaldo excluiu dos reais as dízimas periódicas e as 

raízes irracionais e deu como exemplos somente racionais. Depois da intervenção, 

trouxe a definição “Um número que pertence a ℝ  ou ℚ ” e deu exemplos de 

racionais e irracionais.  



259 
 

 
 

Antes da intervenção, Osvaldo trouxe, como argumento para indicar os 

racionais, na Questão 2, a premissa “Qualquer número que não fosse raiz inexata 

e 𝜋”, e para os irracionais, “Raízes inexatas e 𝜋”. Na classificação dos racionais e 

irracionais, errou ao indicar as dízimas periódicas como irracionais. Percebemos, 

com base na Questão 3, que o termo dízima periódica foi considerado por Osvaldo 

como indicativo de números representados com expansão decimal infinita. Com 

exceção de 
√2

3
, não considerou como real os que classificou como irracionais. 

Após a intervenção, para identificar os racionais, expressou que são aqueles 

que podem ser escritos na forma 
𝑝

𝑞
 e para os irracionais, que são os que não podem 

ser escritos na forma 
𝑝

𝑞
, sem incluir as restrições sobre 𝑝 e 𝑞 em cada caso. Mesmo 

com esses argumentos incompletos, Osvaldo classificou corretamente todos os 

números representados na Questão 2.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Osvaldo classificou 0,12122122212 … 

e 0,759122122122 …  como irracionais por serem dízimas periódicas. Após a 

intervenção, classificou os dois decimais como racionais porque “em um número 

irracional jamais será possível a descoberta de um padrão. Uma repetição”. 

Antes da intervenção, na Questão 4, classificou 
53

83
 como irracional por ser 

uma dízima periódica. Após a intervenção, o classificou como racional por “ser uma 

razão de inteiros”.   

Antes da intervenção, sua definição de conceito de número real excluía as 

raízes irracionais. Porém, na Questão 2, indicou 
√2

3
 como real, o que indica um fator 

de conflito potencial. Osvaldo usou como critério para classificar os racionais 

qualquer “número que não fosse raiz inexata” – que entendemos como raiz 

irracional – e 𝜋, mas não classificou como racionais os números representados com 

reticência matemática, o que representa uma ideia contraditória com seu 

argumento e expõe um fator de conflito potencial. 

Após a intervenção, expressou que os irracionais não podem ser 

representados na forma 
𝑝

𝑞
, sem acrescentar “com 𝑝 e 𝑞 racionais e 𝑞 não nulo”, 

mas indicou 
√2

3
 como irracional, o que caracteriza um fator de conflito potencial. 
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Não concluímos algo a respeito da definição de conceito de número real de 

Osvaldo, porque não sabemos se confundiu a letra ℝ com a letra 𝕀 ou se não 

compreendeu os conceitos matemáticos envolvidos. Ou seja, não entendeu que é 

a união dos racionais com os irracionais que compõe o conjunto ℝ . Após a 

intervenção, incluiu as raízes irracionais e as dízimas periódicas no conjunto dos 

reais e, ainda que não tenha apresentado argumentos completos para identificar 

racionais e irracionais, classificou-os corretamente na Questão 2 e na Questão 4. 

Não mais usou dízima periódica com o significado de números representados com 

expansão decimal infinita, que considerava irracionais. Por outro lado, traduziu 

padrão como sinônimo de período e apresentou um fator de conflito potencial.  

Concluímos que Osvaldo mostrou uma imagem de conceito de número real 

ampliada, mas que não contém uma definição de conceito adequada para os 

números racionais e irracionais e insuficiente para reconhecer os reais com 

expansão decimal infinita.   

 

Pablo 

Antes da intervenção, Pablo definiu números reais como os inteiros positivos 

e deu exemplos compatíveis com tal definição. Após a intervenção, expressou que 

todos os números conhecidos eram reais e deu exemplos de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, o critério utilizado por Pablo para classificar os 

racionais da Questão 2 foi “Possuir virgula” e, para os irracionais, “Ser fração”. 

Identificou alguns racionais e √2, e não o assinalou como irracional, para os quais 

marcou dois racionais. Apontou todos como reais e indicou 0 como inteiro, racional, 

irracional e real. 

Após a intervenção, Pablo trouxe, como argumento, elementos da definição 

formal de número racional, porém, insuficientes para defini-los e para os irracionais, 

“números que não possui fim”. Indicou, como racionais, apenas alguns da lista da 

Questão 2 e como irracionais, vários que não os são. Novamente, assinalou todos 

como reais.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Pablo classificou 0,12122122212 … 

como irracional com a expressão “foi um palpite pois não sei” e 0,759122122122 …  
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como racional, “pois ele possui uma lógica”. Após a intervenção, classificou-os 

como irracionais. Para o primeiro, justificou que não possui fim e para o segundo, 

“por mais que ele mantenha um padrão ele não possui um fim”. 

Antes da intervenção, Pablo indicou 
53

83
 como racional porque “possui um 

fim”. Após a intervenção, o classificou como racional “pois por mais que possa 

possuir mais alguns dígitos mais ele possui fim”. 

Antes da intervenção, identificamos vários fatores de conflito potencial. 

Pablo colocou 𝜋 na Coluna “Não representa um número” e também como irracional 

e real. Outro conflito foi utilizar como critério para indicar um racional “Possuir 

vírgula” e classificar como tal somente 0,25 e não os demais que possuem vírgula. 

Um terceiro fator de conflito potencial foi usar como critério “Ser fração” para 

classificar os irracionais e assinalar como tal, dos quatro quocientes, apenas 
√2

3
. 

Pablo também evidenciou um fator de conflito potencial na definição de conceito de 

número real, pois expressou que são reais os inteiros positivos e, na Questão 2, 

assinalou todos da lista como reais. 

Após a intervenção, para classificar os racionais na Questão 2, Pablo utilizou 

a premissa de que “são todos os números que podem ser escritos na forma de 

fração”, mas só relacionou como tal 
24

2
, o que identifica um fator de conflito 

potencial. 

Após a intervenção, Pablo apresentou uma definição de conceito de número 

real que não possui característica para defini-los, mas passou a incluir números que 

antes não foram considerados e, nos exemplos, acrescentou aos inteiros um 

quociente racional e √2. Os argumentos apresentados para indicar os racionais 

foram insuficientes, mas apresentaram elementos da definição formal, o que antes 

da intervenção não ocorreu. Passou a considerar números representados com 

expansão decimal infinita como irracionais, sem elementos suficientes para 

caracterizar os racionais e irracionais. Os vários fatores de conflito potencial 

apresentados antes da intervenção não mais apareceram e, após a intervenção, foi 

identificado apenas um por não identificar racionais de acordo com o critério 

apresentado, o que pode indicar aprendizagem e que ampliou seus conhecimentos. 

Assim, Pablo mostrou uma imagem de conceito de número real ampliada, porém 
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insuficiente para compreender os números reais, em especial por tratar os 

representados com expansão decimal infinita como irracionais.  

 

Patrícia 

Antes da intervenção, em sua definição de conceito de número real, Patrícia 

excluiu os números racionais e irracionais, e deu, como exemplos, racionais não 

inteiros. Após a intervenção, trouxe uma definição de acordo com a esperada e 

acrescentou que número real é todo aquele que tem expansão decimal, com 

exemplos variados de racionais e irracionais.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Patrícia apresentou como argumento 

que os números racionais são os que podemos “escrever na forma de fração” e os 

irracionais, os que não. Classificou como racionais poucos da lista, dentre eles √2, 

que não indicou como irracional e, como tais, os outros irracionais da lista e 

0,0555 …. Para assinalar alguns como reais, utilizou a premissa: “Quando não é 

dizima periódica”. 

Após a intervenção, como critério para classificar os racionais, Patrícia 

apresentou um argumento próximo do formal, mas que não inclui os inteiros e, para 

os irracionais, exibiu a definição formal. Não assinalou todos os racionais da lista e 

indicou um racional como irracional. Patrícia marcou todos como reais.  

Antes da intervenção, Patrícia classificou 0,12122122212 …  e 

0,759122122122 …  como irracionais por serem dízimas. Após a intervenção, os 

classificou corretamente, com argumentos formais. 

Antes da intervenção, na Questão 4, indicou 
53

83
 como irracional “por ter fim e 

não possuir períodos repetidos” e, após a intervenção, como irracional por ter 

expansão decimal infinita e não periódica. 

Antes da intervenção, Patrícia mostrou vários fatores de conflito potencial. 

Em relação à definição de conceito de número real e aos exemplos dados, 

apresentou o conflito “Racionais não são reais” versus “Existem racionais que 

reais”. Utilizou como critério para indicar um inteiro não ter casas decimais, mas 

não indicou −7 como tal. Para identificar os racionais, na Questão 2, argumentou 
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que esse tipo de número “Há como escrever em forma de fração”, mas não 

assinalou nenhum dos quatro quocientes da lista como racional. Argumentou que 

seriam identificados como reais “Quando não é uma dízima periódica”, porém 

deixou de assinalar como tais vários da lista que não são dízimas, o que implica 

fator de conflito potencial. Mostrou outro fator de conflito potencial pois, na Questão 

1, excetuou dos reais os racionais e os irracionais, mas na Questão 2 assinalou um 

racional como real. 

Após a intervenção, evidenciou outro fator de conflito potencial, pois 

argumentou que todos os números que possuem na representação uma expansão 

decimal infinita e periódica são racionais e não indicou 0,0555 … como tal. 

Patrícia passou de uma definição de conceito de número real que excluía 

exatamente os números reais para uma definição de acordo com a formal, com 

exemplos de racionais e irracionais. Para identificar os racionais, trouxe 

argumentos próximos da definição formal e para os irracionais, um de acordo com 

a formal. Não reconheceu corretamente todos os números representados na 

Questão 2, embora tenha mostrado um avanço e passou a classificar todos da lista 

como reais. Patrícia apresentou vários fatores de conflito potencial antes da 

intervenção e que não mais apareceram. Após a intervenção, evidenciou um fator 

de conflito potencial relacionado à não compreensão das expansões decimais 

infinitas. 

Patrícia mostrou ter ampliado a imagem de conceito de número real, porém, 

insuficiente para evocar dela elementos que permitam reconhecer os racionais e 

irracionais. 

 

Queny 

Antes da intervenção, Queny excluiu dos reais os irracionais e deu como 

exemplos somente inteiros. Após a intervenção, exibiu uma definição de conceito 

de número real de acordo com a formal e deu exemplos racionais e irracionais. 

Antes da intervenção, para indicar os racionais e irracionais da Questão 2, 

os argumentos de Queny foram, respectivamente, “Frações” e “Raiz não exata e 

𝜋”. Assinalou três racionais, três irracionais e não marcou um mesmo número em 
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mais de uma Coluna. Queny expressou, como argumento, que todos eram reais, 

mas classificou como tais somente os que possuem vírgula. 

Após a intervenção, para indicar os racionais, trouxe a definição formal e 

para os irracionais, “Dízimas não periódicas e 𝜋”. Os únicos erros apresentados por 

Queny ao classificar os números, na Questão 2, foi colocar 𝜋  na Coluna “Não 

representa um número” e 1,999 … como irracional.  

Antes da intervenção, classificou 0,12122122212 …  e 0,759122122122 …  

como racionais por serem dízimas periódicas. Após a intervenção, indicou o 

primeiro como irracional por ser uma dízima não periódica e o segundo como 

racional, por ser uma dízima periódica.  

Antes da intervenção, na Questão 4, exprimiu que 
53

83
 é racional por ser uma 

dízima e após a intervenção o indicou como irracional por ser uma dízima não 

periódica.  

Antes da intervenção, Queny apresentou cinco fatores de conflito potencial. 

Usou o argumento “Frações” e dos quocientes racionais, não assinalou como tal 
24

2
. 

Alegou que todos da lista eram reais e não os classificou dessa forma. Em sua 

definição de número real, excetuou os irracionais mas, na Questão 2, não 

classificou como reais alguns indicados como inteiros e racionais. Queny classificou 

como racionais os dois decimais da Questão 3 por serem dízimas periódicas mas, 

na Questão 2, não indicou como tal nenhum da lista com essa característica. 

Após a intervenção, Queny apresentou um fator de conflito potencial por ter 

relacionado 𝜋 na Coluna “Não representa um número” e indicá-lo como irracional e 

real. Utilizou como argumento que as “dízimas não periódicas” são irracionais e 

indicou 1,999 … – uma dízima periódica – como irracional. Esse fator de conflito 

potencial foi confirmado na Questão 3, ao classificar 0,12122122212 …  como 

irracional por ser uma “dízima não periódica” e 0,759122122122 … como racional 

por ser uma dízima periódica. 

Após a intervenção, Queny apresentou uma definição de conceito de número 

real de acordo com a esperada e, aos inteiros dados como exemplos de reais 

inicialmente, acrescentou um quociente racional e um quociente irracional. Incluiu 
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nos reais os irracionais; apresentou argumentos formais para os racionais e, para 

os irracionais, que precisam ser reformulados, entretanto, insuficientes para 

reconhecer reais com expansão decimal infinita, em relação às quais evidenciou 

fatores de conflito potencial.  

Queny mostrou ter ampliado a imagem de conceito de número real, porém, 

sem uma definição de número irracional adequada e sem elementos suficientes 

para reconhecer reais com expansão decimal infinita nos diversos contextos em 

que aparecem.  

 

Rosalina 

Antes da intervenção, Rosalina excluiu dos reais os irracionais e deu como 

exemplos uma variedade de racionais. Após a intervenção, apresentou uma 

definição de conceito de número real de acordo com a formal e explicitou 

características que determinam os racionais e irracionais, mas trouxe alguns termos 

matemáticos que precisam ser corrigidos. Como exemplos, exibiu racionais e 

irracionais.  

Antes da intervenção, para classificar os números representados na Questão 

2 como racionais, o argumento de Rosalina foi uma definição próxima da esperada, 

com alguns termos matemáticos que necessitam ser corrigidos e, para os 

irracionais, um insuficiente. Reconheceu corretamente todos da lista. 

Após a intervenção, trouxe critérios de acordo com o formal, tanto para os 

racionais como para os irracionais, mas cometeu alguns erros ao classificá-los, pois 

não apontou 0,12122 … em nenhuma das classes e indicou 0, simultaneamente, 

como inteiro, racional, irracional e real. Com exceção de 0,12122 …, indicou todos 

os outros como reais.   

Antes da intervenção, na Questão 3, Rosalina indicou 0,12122122212 … 

como irracional por não ter período e 0,759122122122 …  como racional, por possuir 

período. Após a intervenção, manteve a mesma classificação e com os mesmos 

argumentos. 
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Antes da intervenção, classificou 
53

83
 como irracional, porque na expansão 

decimal 0,63855421687  que aparece no visor da calculadora “o numero 8  se 

repetiu, mas não houve padrão”. Após a intervenção, o classificou como racional 

por ser finito.  

Antes da intervenção, na definição de conceito de número real, Rosalina 

excluiu os irracionais, contudo, na Questão 2, indicou como reais os que considerou 

irracionais, o que mostra um fator de conflito potencial.  

Por um lado, Rosalina incluiu nos reais os irracionais, trouxe uma definição 

de conceito de número real de acordo com a formal, deu exemplos de racionais e 

irracionais, reformulou os argumentos para indicá-los de acordo com a definição 

formal e não mais apresentou o fator de conflito potencial. Por outro, não mais 

reconheceu corretamente todos os racionais da Questão 2.  

Rosalina mostrou ter enriquecido alguns elementos da imagem de conceito 

de número real, em especial as definições, e empobrecido outros, pois não mais 

reconheceu corretamente todos os racionais da Questão 2 e passou a não 

considerar a relação ℚ ∩ 𝕀 = ∅.  

 

Sara 

Antes da intervenção, Sara apresentou subconjuntos dos reais para defini-

los, o que consideramos suficiente. Entretanto, trouxe um termo matemático 

impreciso. Após a intervenção, utilizou a mesma ideia para apresentar sua definição 

de conceito de número real e o fez com termos mais apropriados. Nos dois 

momentos deu racionais e irracionais como exemplos. 

Antes da intervenção, para classificar os racionais da Questão 2, Sara trouxe 

um argumento que, com a devida correção, os classificaria. Não classificou todos 

os racionais da lista e indicou alguns deles como irracionais. Assinalou todos da 

lista como reais. 

Após a intervenção, Sara exibiu critérios de acordo com a definição formal 

para marcar os racionais e irracionais. O único erro dessa estudante ao classificar 
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os números representados na Questão 2 foi assinalar 𝜋 somente na Coluna “Não 

representa um número”. 

Antes da intervenção, Sara classificou 0,12122122212 … como irracional por 

não ser uma dízima periódica e 0,759122122122 …  como irracional “pois 759 no 

inicio impede o numero de ser uma dizima periódica”. Após a intervenção, indicou 

o primeiro como irracional por não possuir período e o segundo como racional, 

porque tem um período que sempre se repetirá. 

Antes da intervenção, na Questão 4, Sara indicou 
53

83
 como irracional por ser 

infinito e não ser uma dízima periódica e, após a intervenção, o classificou da 

mesma forma, com um argumento remodelado.  

Antes da intervenção, Sara apresentou dois fatores de conflito potencial. Um 

porque trouxe nos critérios para indicar os racionais da Questão 2 “Ele ser decimal 

ou não, mas se for decimal ter uma dízima periódica”, mas não indicou 0,0555 … 

como racional. Outro porque “Números decimais infinitos” foi o argumento dela para 

relacionar um irracional, mas 1,999 … é um “decimal infinito” e não foi indicado como 

irracional.  

Sara reformulou sua definição de conceito de número real com termos mais 

próximos do esperado e para indicar um racional ou irracional trouxe nos 

argumentos as definições formais, com exceção de 𝜋 e de 
53

83
, que classificou como 

irracional, reconheceu corretamente os reais e não mais apresentou os fatores de 

conflito potencial em relação às expansões decimais infinitas.  

Sara enriqueceu a imagem de conceito de número real em vários pontos, 

mas empobreceu seus conceitos em relação ao 𝜋. 

 

Taís 

Antes da intervenção, Taís exibiu uma definição de conceito de número real 

que não compreendemos e deu exemplos de racionais e irracionais. Após a 

intervenção, trouxe uma definição de acordo com a esperada, com exemplos de 

racionais e irracionais.  
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Antes da intervenção, para assinalar os racionais da Questão 2, Taís 

expressou que são os que “podem ser representados na forma de fração” e para 

os irracionais, que são os que “não podem ser expressos na forma de fração”, 

definições que apresentou sem as restrições sobre numerador e denominador. Os 

únicos erros ao classificar os números representados na Questão 2 foram indicar 

13

3
 como irracional e não assinalar 0 como racional. 

Depois da intervenção, tanto para os racionais como para os irracionais, 

trouxe argumentos parecidos e que trazem elementos da definição formal, porém, 

insuficientes. Taís classificou todos da lista corretamente. 

Antes da intervenção, na Questão 3, classificou corretamente os dois 

decimais, 0,12122122212 …  por não ter um padrão e 0,759122122122 …  como 

racional por ter um “padrão fixo”. Após a intervenção os classificou da mesma forma 

e com as mesmas justificativas.  

Antes da intervenção, Taís indicou 
53

83
 como irracional por não ter um padrão 

e, após a intervenção, como racional por “ser uma razão de inteiros”.  

Antes da intervenção, o critério de Taís para indicar um inteiro foi o de “não 

ser uma fração”, mas relacionou 
24

2
 assim, o que identifica um fator de conflito 

potencial.  

Após a intervenção, Taís expressou que os racionais são aqueles que 

“Podem ser representados com uma razão com numeros naturais”, contudo 

assinalou −
22

7
 como racional que não é um quociente de naturais e identifica um 

fator de conflito potencial.  

Taís mudou de uma definição de conceito de número real incompreensível 

para uma de acordo com a esperada. Não apresentou, nos critérios, uma definição 

suficiente para os racionais e irracionais, mas assinalou-os corretamente na 

Questão 2. Classificou de forma correta os dois números representados com 

expansão decimal infinita da Questão 3 e 
53

83
 com um argumento formal, o que 

evidencia ter compreendido características que determinam os racionais e 

irracionais. O fator de conflito potencial por ela apresentado não significa que não 

compreende os irracionais. 
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Taís enriqueceu a imagem de conceito de número real, porém, sem 

definições de conceito de acordo com a esperada para os racionais e irracionais.  

 

Urias 

Antes da intervenção, Urias definiu os reais como “Números positivos” e deu 

exemplos de racionais positivos. Após a intervenção, trouxe como definição de 

conceito de número real “Inclui todos os números menos raiz” e apresentou como 

exemplos inteiros positivos e negativos e uma fração aparente.  

Antes da intervenção, Urias, para indicar os racionais da Questão 2, usou 

um critério que trouxe características de subconjuntos dos racionais e para os 

irracionais usou o argumento “Dízimas periódicas”, termo utilizado por ele como 

tradução de números representados com expansão decimal infinita. Assinalou dois 

números da lista como racionais e, como irracionais, vários racionais. Como reais, 

indicou somente 
24

2
 e √49. 

Após a intervenção, o argumento utilizado para indicar um racional traz o 

mesmo conteúdo de forma remodelada e, para os números irracionais, manteve a 

ideia errônea de que são as dízimas periódicas. Aos números indicados como 

racionais antes da intervenção acrescentou 0,25  e assinalou os mesmos 

irracionais. Não assinalou como reais os números que na sua representação 

possuem radical e 𝜋. 

Antes da intervenção, Urias classificou os dois decimais da Questão 3 como 

irracionais por serem dízimas periódicas. Após a intervenção, indicou 

0,12122122212 …  como irracional por ter infinitas casas decimais e 

0,759122122122 …  também como irracional, por ser uma dízima periódica. 

Antes da intervenção, na Questão 4, Urias classificou 
53

83
 como racional por 

ser “exato” e, após a intervenção, o apontou como irracional por ser um decimal.  

Antes da intervenção, em seu argumento para indicar os inteiros na Questão 

2, Urias expressou que são os que não possuem casas decimais e são racionais, 

mas não assinalou como racionais todos os indicados por ele como inteiros, o que 

identifica um fator de conflito potencial. 
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Após a intervenção, o argumento para indicar um irracional foi “Se é uma 

dízima periodica ou se tem casas decimais” e, contrário a esse argumento, deixou 

de indicar como irracional 0,25.  

Após a intervenção, Urias exibiu uma definição de conceito de número real 

que inclui números que não havia considerado como reais. Para os racionais e 

irracionais, trouxe os mesmos insatisfatórios e errôneos argumentos e não 

enriqueceu seu repertório de racionais e irracionais. A ideia de que os números 

representados com expansão decimal infinita são dízimas periódicas e de que 

essas são irracionais permaneceu. Apresentou um fator de conflito potencial em 

relação às expansões decimais. Por outro lado, ampliou o repertório de exemplos 

de reais. 

Urias ampliou a imagem de conceito de número real apenas no sentido de 

incluir nela reais que antes não havia considerado como tais.   

 

Will 

Antes da intervenção, Will apresentou uma definição de conceito de número 

real próxima da esperada, com exemplos de racionais e irracionais. Após a 

intervenção, mudou o foco da definição, ao exprimir que real é “Qualquer número 

que tenha uma expansão decimal”. Deu racionais e irracionais como exemplos, 

mas mesmo utilizando essa definição, nenhum deles tem representação com casas 

decimais. 

Antes da intervenção, para assinalar os racionais e irracionais da Questão 

2, os argumentos de Will foram, respectivamente, “poder ser escrito na forma de 

fração” e “não poder ser escrito na forma de fração”, sem as restrições necessárias 

para o numerador e o denominador. Não assinalou corretamente como racional, 

irracional e/ou real só 1,999 …. Vale destacar que não indicou como inteiros só três 

números da lista, o que não mais apareceu após a intervenção.  

Após a intervenção, Will trouxe, como argumento para assinalar os racionais, 

na Questão 2, uma definição próxima da formal, porém, não incluiu nela os inteiros. 

Para selecionar os irracionais, exibiu uma definição de acordo com a formal. Com 



271 
 

 
 

essas premissas, assinalou corretamente todos os números representados na 

Questão 2.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Will classificou os dois decimais como 

irracionais porque “não podem ser representados na forma de fração”. Após a 

intervenção, com argumentos formais, classificou 0,12122122212 …  e 

0,759122122122 …  corretamente. 

Antes da intervenção, Will indicou 
53

83
 como racional, porque “pode ser 

representado na forma de fração”. Após a intervenção, empobreceu essa ideia, pois 

ao classificá-lo como racional expressou que ele tem uma expansão decimal finita.  

Após a intervenção, Will mudou o foco da definição de conceito de número 

real para a expansão decimal dos reais, o que mostra ter ampliado seu conceito de 

número. Exibiu uma definição de conceito de número racional próxima da formal e 

de irracional, de acordo com a formal. Reconheceu corretamente os racionais e 

irracionais da Questão 2 e esses como reais. Por outro lado, empobreceu suas 

ideias para a Questão 4. Mesmo assim, Will mostrou uma imagem de conceito de 

número real enriquecida. 

 

Yago 

Antes da intervenção, Yago apresentou subconjuntos dos reais para defini-

los, entretanto, não de forma suficiente, e deu exemplos de racionais. Após a 

intervenção, apresentou como definição de conceito de número real: “É qualquer 

número da reta numérica” e acrescentou exemplos indicando se eram racionais ou 

irracionais. Assim, consideramos sua definição de acordo com a esperada.  

Antes da intervenção, Yago não ofereceu critérios para assinalar os números 

representados na Questão 2. Assinalou quase todos os racionais da lista, porém, 

incluiu neles o 𝜋, que deixou de indicar como irracional. Não indicou como real só 

os dois assinalados como irracionais. Isso mostra que não considerava como reais 

os irracionais. Além disso, não identificou como inteiro apenas 0 e 𝜋, ideia que não 

mais apareceu após a intervenção.  
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Após a intervenção, para apontar os racionais, Yago apresentou uma 

definição de acordo com a formal, e para os irracionais, uma de acordo com a formal 

com um termo que deve ser reformulado. Novamente, não assinalou todos os 

racionais e alguns deles foram indicados como irracionais. Assinalou, com exceção 

de 𝜋, todos como reais.  

Antes da intervenção, na Questão 3, Yago indicou 0,12122122212 … como 

racional por não ser dízima e 0,759122122122 …  como irracional por ser dízima, 

invertendo as classificações. Após a intervenção, classificou corretamente os dois 

decimais com justificativas formais. 

Antes da intervenção, Yago classificou 
53

83
 como racional “pois tem divisão 

sem dizima”. Após a intervenção, o apontou como irracional por ter expansão 

decimal infinita e não periódica.  

Antes da intervenção, Yago apresentou um fator de conflito potencial por 

indicar 𝜋 na Coluna “Não representa um número” e também como racional e real. 

Outro fator de conflito potencial aparece na definição de número real, por afirmar 

que “raiz é número real” e não considerar, na Questão 2, as raízes irracionais como 

reais.  

Após a intervenção, manteve o conflito em relação ao 𝜋, classificando-o 

apenas como irracional. 

Por um lado, Yago exibiu uma definição de conceito de número real de 

acordo com a esperada, incluiu os irracionais nos reais, apresentou argumentos 

para indicar racionais e irracionais de acordo com os esperados e enriqueceu as 

ideias sobre os números representados com expansão decimal infinita. Por outro, 

apresentou o mesmo fator de conflito potencial com o 𝜋, conforme descrevemos no 

parágrafo anterior. Ainda que tenha enriquecido os argumentos para classificar os 

racionais e irracionais, empobreceu seu repertório de racionais e irracionais, como 

se pode observar pela classificação que fez deles na Questão 2, após a 

intervenção.  

Yago mostrou a imagem de conceito de número real enriquecida em alguns 

pontos, em especial no que se refere às definições e aos números reais 



273 
 

 
 

representados com expansão decimal infinita, e empobrecida em relação a 

elementos para identificar outros tipos de racionais e irracionais.   

 

Zita 

Antes da intervenção, Zita apresentou uma definição de conceito de número 

real que excluiu os irracionais, com exemplos compatíveis. Após a intervenção, 

exibiu uma definição de acordo com a formal, com exemplos de racionais e 

irracionais.  

Antes da intervenção, na Questão 2, Zita apresentou critérios para indicar os 

racionais e irracionais com argumentos que precisavam ser corrigidos. Ao 

classificá-los, identificou alguns racionais e incluiu outro como irracional, sendo que 

𝜋 não foi relacionado. Esse foi o único número representado na lista que não foi 

assinalado como real, que marcou na Coluna “Não é um número”.  

Após a intervenção, apresentou nos argumentos para os números racionais 

e irracionais a definição formal. Seu único erro foi não assinalar 𝜋 como irracional 

e real e, novamente, indicá-lo na Coluna “Não representa um número”. 

Antes da intervenção, Zita classificou 0,12122122212 … como racional, “pois 

a dizima tem sempre um padrão” e 0,759122122122 … como irracional, “pois ele 

tem uma dizima não periódica”. Essa aluna traduziu padrão como período e, 

provavelmente, indicou 0,759122122122 …  como irracional por ser uma dízima 

periódica composta. Após a intervenção, classificou os dois decimais corretamente, 

com justificativas formais. 

Antes da intervenção, na Questão 4, classificou 
53

83
 como irracional por ser 

uma “dízima não periódica”. Após a intervenção, o classificou de forma correta e na 

justificativa trouxe ideias formais.  

Zita não assinalou 
√2

3
 como irracional, embora seu critério fosse de que as 

“frações com raízes” são irracionais, o que caracteriza um fator de conflito potencial. 

Em sua definição de número real, excluiu os irracionais mas, na Questão 2, 

assinalou como reais os apontados como irracionais.  
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Após a intervenção, Zita apresentou definições de conceito de número 

racional, irracional e real de acordo com as esperadas, passou a considerar os 

irracionais como reais e, com exceção de 𝜋, reconheceu corretamente todos os 

racionais e irracionais nos contextos analisados. Não exibiu fatores de conflito 

potencial.  

Zita mostrou uma imagem de conceito de número real enriquecida, porém 

continuou com a ideia de que 𝜋 é apenas um símbolo. 

Consideramos que, para mostrar uma imagem de conceito de número real 

rica, o estudante deveria apresentar uma definição de conceito próxima ou de 

acordo com a formal para os números racionais, irracionais e reais, com elementos 

suficientes para reconhecer corretamente as características que determinam um 

racional, irracional e/ou real em todos os contextos explorados e, além disso, não 

apresentar fatores de conflito potencial. Esses parâmetros foram tomados como 

referência para verificar o enriquecimento da imagem de conceito. 

Antes da intervenção, somente Everaldo mostrou ideias suficientes para 

identificar corretamente os racionais e irracionais e esses como reais nos contextos 

analisados, embora não tenha apresentado definições formais.  

Após a intervenção, temos os resultados a seguir.  

Três participantes (Demóstenes, Luan, Natanaela) mostraram uma imagem 

de conceito de número real rica, pois apresentaram todos os quesitos tomados 

como parâmetro.  

Outros quatro alunos (Bernardo, Everaldo, Karoline, Taís) mostraram uma 

imagem de conceito de número real enriquecida e com elementos suficientes para 

reconhecer características dos racionais, irracionais e/ou reais em todos os 

contextos explorados, porém, apresentaram alguma definição que precisa ser 

modificada para estar de acordo com a esperada. Desses estudantes, Karoline e 

Taís apresentaram um fator de conflito potencial após a intervenção, justamente 

por apresentarem alguma definição insuficiente. 

Em sentido oposto, temos seis participantes (Casemiro, Diná, Inácio, Kauã, 

Marcela, Zita) que apresentaram definições próximas ou de acordo com a formal 

para os números racionais, irracionais e reais, porém não foram suficientes para 
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reconhecer corretamente algum racional ou irracional; contudo, pelos tipos de 

ideias que foram apresentadas em geral, consideramos que enriqueceram a 

imagem de conceito, pois nenhum deles exibiu fatores de conflito potencial.  

Consideramos que sete participantes (Alba, Brás, Gil, Gustavo, Patrícia, 

Osvaldo, Queny) mostraram uma imagem de conceito de número real enriquecida 

em alguns pontos, entretanto insuficientes para compreender os números reais em 

sua totalidade, já que em alguma questão observada, mostraram argumentos 

insuficientes, não reconheceram características dos reais e/ou apresentaram 

fatores de conflito potencial.  

Nove participantes (Elza, Fernando, Fred, Ian, Josivaldo, Rosalina, Sara, 

Will, Yago) enriqueceram a imagem de conceito de número real em alguns pontos 

e empobreceram em outros. Mesmo assim, consideramos que, no geral, ampliaram 

a imagem de conceito de número real, visto que enriqueceram mais elementos do 

que empobreceram. Vale destacar que Bernardo empobreceu seus argumentos 

para classificar os irracionais, mas não se encontra nesse grupo de alunos por ter 

reconhecido corretamente todos os racionais e irracionais nas situações propostas.  

Por fim, temos Pablo, que ampliou a imagem de conceito de número real em 

alguns pontos, e Urias, que enriqueceu somente o repertório de reais. Porém, esses 

dois estudantes mostraram ideias aquém das necessárias para a compreensão dos 

números reais.  

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos com os instrumentos de 

pesquisa. No que segue, apresentamos nossas considerações finais.  
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CONCLUSÕES 

A Matemática é como um moinho de café que mói admiravelmente 

o que se lhe dá para moer, mas não devolve outra coisa senão o 

que se lhe deu. 

FARADAY 

 

Neste trabalho, analisamos as imagens de conceito de número real 

evocadas por 31 alunos de uma 1ª série do Ensino Médio, obtidas por escrito com 

um Questionário respondido antes e após a intervenção e com as falas gravadas 

durante essa intervenção, que teve, como instrumento, um texto elaborado com 

base na História dos Números e com Quadrinhos, com diálogos entre personagens 

numéricos, o THM.  

Fizemos um Estudo Preliminar com um grupo de alunos da 3a série do 

Ensino Médio, e os dados coletados nesse estudo, as recomendações de 

documentos oficiais de ensino sobre os números reais, as ideias errôneas 

encontradas em pesquisas de Educação Matemática e as sugestões de abordagem 

das leituras que fizemos foram de fundamental importância para a elaboração do 

THM.  

As ideias de definição de conceito, imagem de conceito, fator de conflito 

potencial e fator de conflito cognitivo (TALL; VINNER, 1981), presentes na escolha 

teórica que fizemos, foram determinantes no delineamento do estudo e nas 

análises feitas.  

No que segue, descrevemos um breve percurso deste trabalho, 

respondemos nossas questões de pesquisa, trazemos as limitações que 

encontramos no THM e nas análises dos resultados, tecemos considerações mais 

gerais e apontamos sugestões e perspectivas para futuros estudos. 
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Um breve percurso do trabalho 

A pesquisa que desenvolvemos se justifica porque o tema números reais 

permeia os assuntos de Matemática a partir das séries finais do Ensino 

Fundamental, mas não é um assunto de fácil compreensão nem para os 

aprendizes, nem para professores e futuros professores, que mostram não ter 

conhecimento suficiente para abordar o assunto em sala de aula, como vimos em 

nossa revisão de literatura no Capítulo 3. 

Essa compreensão perpassa conceitos matemáticos que devem ser 

tomados como referência para observarmos se houve aprendizagem, o que 

descrevemos no Capítulo 2. 

Em uma pesquisa, o referencial teórico é de fundamental importância para 

guiar e delimitar os caminhos do estudo, o que mostramos no Capítulo 1. 

Iniciamos nossa pesquisa observando as indicações e a importância 

dedicada ao tema em documentos brasileiros oficiais de ensino. Para nossa revisão 

de literatura, buscamos pesquisas sobre os números racionais e irracionais. 

Estudos mostram que, em geral, os números racionais (COMITY; NEYRET, 1979; 

PERRI-GLORIAN, 1986; RODITI, 2008) e os números irracionais (REZENDE, 

2013) não são compreendidos por estudantes do Ensino Básico. Isso é um 

indicativo da fragilidade e da superficialidade com que as ideias sobre os números 

racionais e irracionais e, consequentemente dos reais, são difundidas nos meios 

escolares. Soares, Ferreira e Moreira (1999) salientam que uma nova abordagem 

dos sistemas numéricos deve ser construída especificamente para a formação de 

professores de Matemática. 

Em nossa vivência como docente, notamos que livros didáticos tratam o 

tema números reais de forma superficial e insatisfatória, observação que é 

corroborada por Baldino (1994), Cobianchi (2001) e Silva (2011), que relatam que 

os números reais são ensinados por meio de uma circularidade, como se os 

estudantes já compreendessem os números racionais e irracionais. 

Percebemos que algo deveria ser feito. Imaginamos que valeria a pena 

elaborar um material que envolvesse ideias importantes para a compreensão dos 

números reais e que não percebemos serem contempladas em livros didáticos do 
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Ensino Médio, o que resultou no THM. Os pilares de elaboração do THM e a forma 

de condução na intervenção se encontram no Capítulo 4 deste trabalho. 

Para a construção do THM, que seria usado com alunos de 1ª série do 

Ensino Médio para enriquecer a imagem de conceito de número real, utilizamos o 

Questionário Diagnóstico (ver Apêndice D) aplicado a concluintes do Ensino Médio, 

no Estudo Preliminar e cujos resultados favoreceram a escolha de elementos 

dificultadores para a aprendizagem dos números reais, estudo que se encontra no 

Apêndice G.  

O desejo de contribuir para a compreensão dos números reais resultou no 

objetivo de nossa pesquisa: “investigar se uma intervenção com discussões sobre 

o tema Números Reais, a partir de um texto elaborado com base na história dos 

números, é uma abordagem que permite superar fatores de conflito cognitivo e 

enriquecer imagens de conceito de número real” e em duas questões de pesquisa: 

 Quais elementos da imagem de conceito de número real foram evocados 

antes e depois de uma intervenção sobre o tema Números Reais, por um 

grupo de alunos da 1ª série do Ensino Médio? 

 Quais fatores de conflito potencial, relacionados aos números reais, foram 

evidenciados nas respostas desses estudantes antes e depois da 

intervenção? 

No que segue, trazemos respostas a essas duas questões. 

 

Resposta à primeira Questão de pesquisa 

Antes da intervenção, várias ideias errôneas foram evocadas da imagem de 

conceito dos participantes para definir os números reais. Com exceção de cinco 

alunos que trouxeram argumentos suficientes para defini-los e de um estudante que 

não apresentou uma, os demais deram alguma definição, e estas não eram 

próximas da esperada. Muitos deles excluíram na definição algum subconjunto dos 

reais, em maior quantidade os irracionais. Também houve respostas confusas e 

outras que não compreendemos. Na pesquisa de Robinet (1986), estudantes 

franceses em nível de ensino compatível com o que pesquisamos, deram respostas 

parecidas com as que encontramos. Esse pesquisador verificou algumas delas, 
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inclusive em alunos do curso superior. Algumas respostas semelhantes também 

foram observadas por Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) com estudantes 

israelenses. Robinet (1986) verificou definições que fazem alusão à representação 

dos reais sobre a reta, o que observamos somente após os debates realizados com 

base no THM. Silva (2011) pontuou que a percepção dos números reais como 

medida não foi evocada pelos participantes de sua pesquisa e o que verificamos, 

também, somente após a intervenção. 

Após a intervenção, embora 29 dos 31 participantes tenham enriquecido a 

definição de conceito de número real, não podemos afirmar que alguma delas é 

rica no sentido de compreender os vários exemplos e elementos relacionados às 

diversas situações que envolviam números reais. Depois dos debates, só um 

estudante excluiu dos reais “as raízes”, ou seja, os números representados com o 

sinal √ . As demais ideias errôneas evocadas pelos participantes para defini-los, 

não mais apareceram. Após a intervenção, surgiram ideias interessantes e que não 

haviam aparecido antes, tais como: são todos os números que podem ser 

representados na reta numérica; são números que podem expressar o resultado da 

razão entre grandezas comensuráveis e incomensuráveis; é um conjunto completo; 

faz uma correspondência biunívoca com os pontos da reta. Como podemos 

observar, a definição de conceito de número real da quase totalidade dos 

participantes foi enriquecida por meio dos debates que fizemos do THM, o que 

mostra a viabilidade de sua discussão em sala de aula para enriquecer a definição 

de conceito de número real dos estudantes. Essa viabilidade também foi observada 

para o enriquecimento do repertório de exemplos de reais, como descrevemos a 

seguir.  

Antes da intervenção, como exemplos de números reais, oito estudantes 

evocaram racionais e irracionais, três somente inteiros, três não ofereceram 

exemplos e, os demais, apresentaram só racionais, dos quais raros exibiram uma 

dízima periódica. Foram poucos os casos de exemplos com um número irracional 

representado na forma decimal e nenhum quociente irracional. Após a intervenção, 

apenas dois participantes não trouxeram irracionais em seus exemplos, mas 

ampliaram o repertório de exemplos de racionais. Damos destaque ao aumento na 
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quantidade de estudantes que deram quocientes irracionais e representados na 

forma decimal como exemplos de número real.  

No que se refere aos números racionais e irracionais, os resultados foram 

significativamente melhores após a intervenção. Antes da intervenção, poucos 

participantes apresentaram argumentos próximos dos esperados para reconhecê-

los e, quando isso ocorreu, esses precisavam ser corrigidos. Por outro lado, muitos 

participantes ofereceram argumentos insuficientes ou falsos para classificar um 

racional ou irracional. Após a intervenção, o resultado se inverteu, ou seja, poucos 

não trouxeram definições de conceito adequadas, poucos apresentaram critérios 

insuficientes, e raramente tivemos premissas de caracterização falsas. 

Por serem frequentes, destacamos dois tipos de resposta que obtivemos 

para classificarem um racional ou irracional. 

Antes da intervenção, alguns alunos provavelmente conheciam as 

definições, pois, em seus argumentos, trouxeram que número racional é aquele 

que pode ser expresso na forma fracionária e os irracionais são os que não podem 

ser expressos na forma fracionária, porém, sem as restrições necessárias. Em 

geral, essas “definições” não foram suficientes para terem sucesso nas atividades, 

o que reforça nossa conjectura de que é importante ter uma definição de conceito 

adequada à qual recorrer, como ressaltam Tall e Vinner (1981) e Vinner (1991).  

Antes da intervenção, onze participantes consideravam números 

representados com expansão decimal infinita como irracionais e que, na maioria 

dos casos, eram tratados como dízima ou dízima periódica e, via de regra, não 

eram reais. A alta frequência dessa ideia equivocada não foi uma particularidade 

de nossa pesquisa. Traduzir um número representado com expansão decimal 

infinita como irracional foi encontrado em todas as pesquisas de nossa revisão de 

literatura que exploraram o assunto. Após a intervenção, apenas dois estudantes 

apresentaram essa ideia, o que mostra a importância dos debates que ocorreram 

durante a intervenção para a compreensão do assunto.  

A quantidade de participantes que considerava um irracional como 

racional, e vice-versa, foi bastante reduzida após a intervenção. Poucos não 

ampliaram o repertório de racionais e irracionais e com argumentos mais 
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próximos dos esperados. Antes da intervenção, doze participantes os consideraram 

como reais na 2 e, após a intervenção, essa quantidade subiu para vinte e dois.  

Com esses argumentos, mostramos que, ao final dos debates realizados 

com base no THM, não apareceram muitas ideias errôneas para identificar os 

racionais e irracionais.  

Em contrapartida, também obtivemos resultados negativos, pois alguns 

participantes que enriqueceram as definições de conceito não a mobilizaram 

quando foram reconhecer os racionais e os irracionais. Tivemos estudantes que 

empobreceram os argumentos e/ou o repertório de racionais e/ou irracionais. 

Alguns passaram a não mais reconhecer como reais alguns da lista da Questão 2, 

em especial o 𝜋. 

Dentre 29 participantes, apenas um não enriqueceu a definição de conceito 

de número racional e cinco, a de número irracional. Isso mostra que as 

discussões foram satisfatórias, mas não suficientes, pois treze participantes, após 

a intervenção não reconheceram todos os tipos de racionais que foram abordados 

e treze, os irracionais.  

Em relação às expansões decimais infinitas, antes da intervenção, muitos 

participantes classificaram 0,12122122212 … de forma correta, porém com ideias 

insuficientes ou falsas. A mais frequente foi considerá-lo irracional com o argumento 

equivocado de ser esse decimal uma dízima ou dízima periódica. Após a 

intervenção, a quantidade dos que o indicaram corretamente aumentou e, na 

maioria dos casos, trouxeram justificativas mais próximas da esperada. Os cinco 

participantes que o julgaram irracional, em geral, o fizeram por traduzir padrão 

como período. Essas observações mostram que muitos dos participantes 

enriqueceram seus argumentos para classificá-lo como irracional. Por outro lado, 

três participantes mudaram de uma classificação correta para uma errada e um 

estudante expressou que 0,12122122212 … poderia ser racional ou irracional, tipo 

de resposta que não apareceu antes da intervenção.   

Antes da intervenção, pouco menos da metade dos participantes 

classificaram 0,759122122122 … corretamente. A maioria o indicou como racional 

por ser uma dízima periódica. Os que o apontaram como irracional ofereceram 
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justificativas diversas, a mais comum ser dízima ou dízima periódica e, alguns 

deles, o classificaram assim por ser uma dízima periódica composta. Após a 

intervenção, vinte e sete participantes classificaram 0,759122122122 …  como 

racional. Em geral, na justificativa trouxeram a definição formal ou o indicaram 

como racional por ser uma dízima periódica. Vinte participantes enriqueceram seus 

argumentos, oito mantiveram a mesma ideia e um, empobreceu sua premissa. Um 

aluno passou de uma classificação correta para uma incorreta.  

No tocante aos números reais com representação decimal infinita, o 

resultado foi bastante positivo, pois aumentou a quantidade de participantes que 

passou de uma classificação incorreta para uma correta na Questão 3, com 

justificativas melhoradas. Essa mudança se deve, em parte, porque alguns 

estudantes não mais consideraram números representados com expansão decimal 

infinita como irracionais. Por outro lado, temos os que passaram de uma 

classificação correta para uma incorreta, principalmente por traduzirem padrão 

como período. 

Essas observações mostram que as ideias sobre os números reais 

representados com expansão decimal infinita foram bastante melhoradas após os 

debates realizados com base no THM.  

O resultado positivo menos significativo ocorreu para 
53

83
. Antes da 

intervenção, onze participantes classificaram 
53

83
 corretamente. Somente dois deles 

expressaram esse quociente ser uma “fração”, mas não indicaram ser um quociente 

de inteiros. Os demais, para classificá-lo como racional ou irracional, apresentaram 

justificativas diversas que tiveram foco nas operações ou no decimal que aparece 

no visor da calculadora. Muitas das repostas trazem a ideia de 
53

83
 ser racional 

porque é finito ou irracional por não aparecer o período. Após a intervenção, nove 

participantes trouxeram argumentos formais para identificá-lo como racional, ou 

seja, o classificaram assim por ser uma razão de inteiros. Os demais, para 

classificá-lo como racional ou irracional, trouxeram argumentos parecidos com os 

apresentados antes da intervenção. Tivemos três participantes que expressaram 

esse quociente poder ser racional ou irracional, tipo de reposta que não tivemos 

antes. Ao final da intervenção, percebemos que próximo de três quintos dos 
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participantes ainda basearam suas respostas apenas no resultado que aparece no 

visor da calculadora ou com ponto central nas operações, em vez de focalizarem 

na estrutura fornecida, visto que doze, dentre 31, assim não o fez após os debates. 

Talvez, os resultados negativos não tivessem ocorrido com a frequência em 

que apareceram se tivéssemos mais discussões para que, com o tempo, os 

participantes que até aquele momento não haviam compreendido o tema pudessem 

enriquecer suas imagens de conceito. Além disso, para se ter um resultado ainda 

mais positivo, poderíamos ter colocado alguns exercícios de fixação em debate 

como forma de melhorar a aprendizagem. Essa foi uma reclamação dos 

participantes e sugerimos que pegassem qualquer livro didático do 9º ano ou da 1ª 

série do Ensino Médio para buscar esses exercícios.  

Antes da intervenção, apenas um estudante mostrou ter ideias suficientes 

para compreender os números reais em todos os contextos explorados no 

Questionário Diagnóstico, porém não apresentou definições satisfatórias. Nesse 

momento da pesquisa, várias ideias errôneas foram identificadas e, das quais, 

temos algumas que apareceram com frequência elevada: considerar que os 

irracionais não são reais; identificar como irracionais números representados com 

expansão decimal infinita e, na maioria dos casos, indicado como “dízima” ou 

“dízima periódica” e que não eram reais; e utilizarem muitos termos matemáticos 

que devem ser corrigidos como, por exemplo, “dízima não periódica” para tratar os 

irracionais. Os argumentos utilizados para classificar um racional, irracional e real, 

por maior parte dos participantes, não trazia ideias formais. Muitas das justificativas 

apresentavam características que não eram suficientes para classificá-los e outras 

traziam argumentos falsos. Após a intervenção, esse quadro mudou. Todos os 

participantes consideraram os irracionais como reais e a ideia de que os números 

representados com expansão decimal infinita são irracionais diminuiu 

significativamente, restando apenas dois casos. O termo “dízima periódica” com 

significado de irracional só foi evidenciado em um desses dois estudantes. Em 

geral, o repertório de racionais e de irracionais foi enriquecido e, para reconhecê-

los, utilizaram argumentos formais, o que sinaliza o enriquecimento da imagem de 

conceito de número real.   
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Assim, concluímos que os debates realizados com base no THM 

contribuíram para que enriquecessem as imagens de conceito de número racional 

e de número irracional e, consequentemente, a imagem de conceito de número 

real.  

 

Respostas à segunda Questão de pesquisa 

Fizemos uma comparação entre a quantidade de fatores de conflito potencial 

que foram evidenciados antes da intervenção e os que aconteceram após a 

intervenção.  

Antes da intervenção, vinte e três participantes evidenciaram fatores de 

conflito potencial nos protocolos. Após a intervenção, doze manifestaram-nos, dos 

quais cinco mostraram fatores de conflito potencial nos dois momentos.  

Os fatores de conflito potencial, antes da intervenção, aconteceram em 

quantidade muito superior aos identificados após a intervenção. Isso porque um 

mesmo estudante os evidenciou em vários contextos analisados como é o caso de 

Patrícia. Após a intervenção, os participantes apresentaram fatores de conflito 

potencial esporádicos, o que sugere um enriquecimento da imagem de conceito de 

número real. 

Quanto aos tipos de fatores de conflito potencial, antes da intervenção, os 

participantes os evidenciaram por apresentarem argumentos falsos ou insuficientes 

para identificar inteiros, racionais, irracionais e/ou reais. Elza, por exemplo, 

utilizou “pode ser considerado racionais as frações” e não reconheceu como 

racional nenhum quociente da lista. Após a intervenção, os fatores de conflito 

potencial observados foram, na maioria dos casos, por apresentarem uma definição 

de conceito adequada e não a consultar ou não exibir as restrições necessárias na 

definição. Um exemplo disso é que quatro participantes utilizaram o critério de que 

os números irracionais “não podem ser representados na forma 
𝑝

𝑞
 (sem restrições 

sobre 𝑝 e 𝑞)” e indicaram 
√2

3
 como irracional. 

Um fato que nos chamou a atenção foi que, antes da intervenção, treze 

participantes apresentaram fatores de conflito potencial entre a definição de 
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conceito de número real da Questão 1 e os argumentos utilizados para classificar 

os reais na Questão 2. Isso significa que, com a mudança de contexto, esses 

participantes não sustentaram as próprias convicções. E mesmo que outros oito 

aprendizes não tenham apresentado fatores de conflito potencial, não mostraram 

coerência entre as respostas dadas a essas duas Questões. Após a intervenção, 

isso não aconteceu. Notamos fatores de conflito potencial nas respostas de um 

único estudante e os demais sustentaram os próprios princípios.  

Isso sugere que a definição de conceito de número real estava consolidada 

na imagem de conceito respectiva, observação que é reforçada porque, com 

exceção de dois alunos, os demais ou apresentaram o mesmo tipo de resposta 

para as Questões 1 e 2, ou respostas remodeladas, mas que, no bojo, trazem a 

mesma ideia.  

Os resultados obtidos por meio dos debates mostram a importância de trazer 

à tona fatores de conflito potencial como fatores de conflito cognitivo, para que 

possam ser tratados e se tenha uma aprendizagem mais efetiva sobre determinado 

tema; no nosso caso, os números reais.  

Fazemos das ideias de Pais (2002) nossa conclusão sobre a importância 

que dedicamos aos conflitos. Pais (2002) relata que uma das finalidades da didática 

é contribuir para que o aluno tenha ciência das contradições em seu conhecimento, 

e se isso não acontecer, a aprendizagem permanece na exterioridade. Acrescenta 

que a contradição é um desequilíbrio necessário para a continuidade da 

aprendizagem, assinala o início de uma nova etapa dela e impulsiona a estabilidade 

cognitiva; porém, para a superação dos conflitos, é necessário um saber de 

referência, quer seja em nível científico, quer em nível escolar. 

Com os resultados que obtivemos com nossas análises e que permitiram 

responder às nossas questões de pesquisa de forma positiva, consideramos a 

viabilidade do uso do texto THM que elaboramos como recurso didático para tratar 

conflitos cognitivos sobre o tema números reais, com vistas a enriquecer a imagem 

de conceito de número real.  

No que segue, mostramos nossas críticas ao THM e a forma como foram 

conduzidos os debates. 
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Nossas críticas ao THM e à forma como foi desenvolvido 

Como mostrado na seção anterior, as discussões sobre o tema Números 

Reais fomentadas pelo THM, em geral, contribuíram para o enriquecimento da 

imagem de conceito de número real. Porém, mesmo com o cuidado que tomamos 

em sua elaboração, notamos algumas insuficiências no material e correções que 

devem ser feitas, tanto no texto como nos Quadrinhos.  

Após a análise dos dados, percebemos que abusos de linguagem que 

cometemos rotineiramente em sala de aula influenciam na formação da imagem de 

conceito e o fizemos em várias passagens do THM, o que sugerimos corrigir, caso 

ele seja utilizado por um professor ou pesquisador. Essas modificações são 

apresentadas no que segue.  

Decidimos utilizar um texto de História da Matemática como instrumento de 

aprendizagem pelos motivos mencionados no Capítulo 4. Para tanto, procuramos 

construir um material que não fosse apenas informativo e ilustrativo, mas que 

conduzisse a discussões esclarecedoras sobre conceitos matemáticos envolvidos 

na construção dos números reais ao longo da História. 

Partimos da questão da contagem e da medida para mostrar aos 

participantes a necessidade do uso dos números reais e para abordar os números 

irracionais, trouxemos a “descoberta” de segmentos de reta incomensuráveis. Para 

a construção desse texto, baseamo-nos, principalmente, nas leituras que fizemos 

de Boyer (1974), Caraça (1951), Dantzig (1970) e Eves (1995), mas alguns 

historiadores mais modernos, como, por exemplo, Roque (2012), contestam 

algumas das ideias que mostramos no texto. Caso o THM seja reutilizado, 

pretendemos incluir essa outra visão da história dos números, para apresentá-la 

aos estudantes. 

Após o Quadrinho 7, na seção “Continuando a história ...”, no segundo 

parágrafo, o termo “razões comensuráveis” deve ser substituído por “segmentos de 

reta comensuráveis”.  

No THM, ao final da discussão entre o matemático e o pedreiro, deveríamos 

ter incluído um parágrafo para gerar uma discussão sobre Matemática prática e 

Matemática teórica.  
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Na parte do texto que versa sobre o conjunto dos números naturais, a frase 

“Apesar de existirem infinitos números racionais entre dois outros quaisquer, as 

frações racionais são contáveis e, dessa forma, o computador poderá dar uma 

resposta, mas isso poderá levar um tempo enorme” não foi bem elaborada e deve 

ser substituída por: “Apesar de existirem infinitos racionais entre dois outros 

quaisquer, eles são contáveis como os números naturais, porém, o computador não 

poderá dar uma resposta, pois isso levará um tempo infinito, já que são infinitos os 

racionais entre dois outros quaisquer”.  

Nessa mesma parte do texto, temos a frase: “Com isso, parece ser natural 

que os números possam ser relacionados e representados pelos infinitos pontos 

que constituem a reta”. Nessa frase, as palavras em negrito devem ser substituídas 

por “é passível”, pois o termo “natural” poderá ser relacionado com os números 

naturais, principalmente porque se encontra no texto referente ao conjunto dos 

números naturais.  

Ainda em relação aos números naturais, deve ser acrescentado o primeiro 

axioma de Peano. 

 Zero é um número natural. 

No segundo parágrafo, após os axiomas de Peano, a frase “cada um deles 

tem uma estrutura própria e bem definida” deve ser substituída por “cada um deles 

tem características próprias e bem definidas”. Isso se deve ao fato de não induzir o 

leitor a considerar o conjunto dos números naturais como uma estrutura. 

Na segunda linha do quinto parágrafo, após o título “O conjunto dos números 

racionais (campo racional)”, a palavra soma deve ser substituída por adição.   

Na parte que trata do conjuntos dos números irracionais, o início do segundo 

parágrafo Os números irracionais entram em cena deve ser substituído por A 

necessidade de novos números entra em cena.  

Antes do Quadrinho 30, fizemos o questionamento Que tipo de número 

expressa o resultado da razão entre o comprimento C da circunferência e seu 

diâmetro D, se esses segmentos não são comensuráveis? deve ser trocado por 

Que tipo de número expressa o resultado da razão entre um segmento igual 

ao comprimento C da circunferência e seu diâmetro D, se esses segmentos 
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não são comensuráveis? Isso se deve ao fato de que o comprimento D da 

circunferência não é um segmento de reta.  

Finalizamos os debates com discussões sobre o conjunto dos números reais 

e, para isso, trouxemos o conceito de corte de Dedekind. No THM, os dois princípios 

que satisfazem a repartição da reta em duas partes devem ser substituídos por: 

 Nenhum ponto da reta fica fora de (A) ou de (B), ou seja, escapa à 

repartição. 

 Todo ponto da classe (A) está antes de todo ponto da classe (B).  

Na frase seguinte aos dois princípios, deverá ser acrescentado o que se 

encontra em negrito: “Nesse caso, diz-se que o ponto P da reta produz nela um 

corte. Daí se estabelece uma indagação: será que a recíproca é verdadeira?, ou 

seja, será que dado um corte (A), (B), haverá sempre um ponto P que produza na 

reta esse corte em duas classes?” 

Consideramos como uma definição de número real adequada para o Ensino 

Médio “qualquer número racional ou irracional”; no entanto, queríamos que os 

estudantes fossem além dessa ideia e que, pelo menos, conhecessem uma 

definição de número real aceita como formal e, para isso, escolhemos os cortes de 

Dedekind. Não podemos afirmar que os estudantes compreenderam os conceitos 

intrínsecos a esta definição, porém, nas discussões, notamos que não foi de difícil 

entendimento a ideia de corte, o que indica que essa definição pode ser abordada 

no Ensino Médio.   

Em alguns momentos, inclusive em Questões do Questionário Diagnóstico, 

utilizamos a ideia de a representação de um número estar à esquerda ou à direita 

de outro, o que não se aplica. Esses termos devem ser substituídos: “esquerda” por 

“antes” e “direita” por “depois”, desde que fique estabelecida uma ordem e uma 

orientação na reta numérica.  

Após a intervenção, percebemos alguns detalhes nos Quadrinhos que 

poderiam ser melhorados e outros que, obrigatoriamente, devem ser refeitos por 

conterem erros conceituais. 

A Matemática é uma ciência em que a compreensão depende de notações 

precisas. Mesmo que saibamos disso, construímos os Quadrinhos com números 
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representados de forma espelhada para dar a impressão de estarem conversando, 

um de frente para o outro. No momento da construção dos desenhos, não 

percebemos que esse “espelhamento” poderia interferir na interpretação do valor 

posicional de um dígito, pois em um número representado na forma decimal, um 

algarismo colocado depois da vírgula tem valor diferente se colocado antes.  

Os números escritos de forma invertida não trouxeram equívocos, pois 

temos indícios de que interpretações errôneas não ocorreram. Nos diversos 

momentos em que pedimos para que algum estudante fizesse a leitura dos balões 

de um Quadrinho e o explicasse, não notamos dificuldade no reconhecimento ou 

na interpretação dos números envolvidos na representação. Em alguns 

Quadrinhos, colocamos o inteiro que aparece no numerador invertido e o que 

aparece no denominador desenhamos de forma usual (ver Figura 67). Também não 

notamos que isso tenha interferido na interpretação dos quocientes envolvidos. 

  

Figura 67: Quadrinho 45 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No Quadrinho 6 (ver Figura 68) e no Quadrinho 7 do THM, solicitamos que 

os estudantes lessem os dizeres dos balões da direita para a esquerda e os demais 

construímos para que a leitura fosse realizada da esquerda para a direita, como 

comumente se faz. Não nos demos conta dessa diferença antes da intervenção. 

Quando reelaborarmos esse material, refaremos esses dois Quadrinhos, para que 

fiquem iguais aos demais.     
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Figura 68: Quadrinho 6 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No balão do Quadrinho 12 (ver Figura 69) escrevemos “razões 

incomensuráveis”, baseados no texto de Gonçalves e Possani (2010), porém 

consideramos necessário corrigir para “segmentos de reta incomensuráveis”, 

expressão que também deve ser corrigida no texto. 

 

Figura 69: Quadrinho 12 

 
 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Em um dos balões do Quadrinho 18 (ver Figura 70), na fala do zero, 

escrevemos “Não, dois”, porém, essa frase está logicamente incorreta, sendo 

preciso trocar por “Sim, dois”. Com isso, substituiríamos a fala do dois por “então 

podemos concluir que nenhum deles representa um número natural?” 
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Figura 70: Quadrinho 18 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Antes da intervenção, não imaginávamos quantos abusos de linguagem, 

comumente utilizados por nós, docentes, em uma sala de aula, podem influenciar 

a aprendizagem de um conceito em Matemática, o que discutimos mais adiante. O 

uso inadequado de termos matemáticos foi utilizado na construção de alguns 

Quadrinhos, porque queríamos uma linguagem mais próxima da que utilizamos 

com estudantes do Ensino Médio, o que percebemos não ter sido correto.  

No Quadrinho 32 (ver Figura 71) utilizamos a expressão “raiz exata” com 

significado de raiz racional, mas seria melhor colocar “raiz de números que sejam 

quadrados perfeitos”. 

 

Figura 71: Quadrinho 32 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Ainda no Quadrinho 32, também temos um erro conceitual. Utilizamos o 

termo “raiz negativa” quando queríamos expressar raiz de número negativo com 

índice par. Isso deve ser corrigido, pois −√4 é uma “raiz negativa” e não representa 

um número complexo.  
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No Quadrinho 33 (ver Figura 72), utilizamos a expressão “raízes não exatas” 

com significado de raiz de um número que não seja quadrado perfeito. Melhor seria 

utilizar expressões mais corretas, como enunciado na frase anterior. Esses termos 

matemáticos inadequados apareceram nos protocolos dos participantes. Além 

disso, “raízes positivas” deve ser trocada por “raízes de números positivos” e 

“geram” por “resultam em”.  

 

Figura 72: Quadrinho 33 

 
 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Tanto nesse Quadrinho 33 como no Quadrinho 34 (ver Figura 73), é preciso 

especificar que os tipos de números mencionados nos balões são obtidos quando 

os números racionais e irracionais estão representados na forma decimal. Em 

alguns Quadrinhos, como no primeiro balão do Quadrinho 34 (ver Figura 73), 

número e sua representação foram tomados como uma só coisa e são conceitos 

diferentes. Esse é um abuso de linguagem que comumente usamos em sala de 

aula; porém, pelo menos na escrita, ele não deve ser cometido, como fizemos no 

THM por querer uma linguagem mais próxima do aluno.  
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Figura 73: Quadrinho 34 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No Quadrinho 36 (ver Figura 74), a frase “também podemos ser escritos na 

forma de fração” deve ser substituída por “também podemos ser representados 

como um quociente”. Nesse caso, utilizamos o termo “fração” com significado de 

qualquer número representado na forma 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0)  e isso não é correto. Na 

elaboração do material o fizemos porque no Ensino Fundamental, em geral, essa 

representação é tomada como tradução de fração. 

 

Figura 74: Quadrinho 36 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Deveríamos ter feito um Quadrinho para discutir a diferença entre fração, 

razão e quociente, porque as duas primeiras fazem sentido para os racionais e o 

outro, para os reais. No momento da elaboração dos Quadrinhos não pensamos 

nessa distinção. O que intencionávamos era desmistificar que nem todo número 

representado na forma de quociente é racional, o que conseguimos com as 

discussões que realizamos na intervenção e que mostramos em nossas análises.  
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Para que os conceitos de fração, razão e quociente fiquem claramente 

diferenciados, e mesmo suas semelhanças identificadas, discussões sobre o tema 

devem ser realizadas. Isso poderia até facilitar a formulação das definições de 

número racional e de número irracional e contribuir para a sua compreensão.  

Na intervenção, por abuso de linguagem, falávamos fração racional e fração 

irracional quando nos referíamos aos números reais representados como 

quocientes. Consideramos que essa nomenclatura favoreceu o reconhecimento de 

quocientes racionais e quocientes irracionais, pois antes da intervenção nove 

participantes assinalaram corretamente os quatro quocientes da Questão 2 e após, 

além de Gustavo e Kauã, vinte o fizeram. No entanto, esses termos devem ser 

trocados por “quociente racional” e “quociente irracional”, como forma de contribuir 

para elucidar a confusão conceitual que envolve o termo “fração”.  

Também percebemos, após a intervenção, que algumas atitudes seriam 

necessárias para tornar o material elaborado mais rico e com maior potencial de 

enriquecer imagens de conceito de número real. Fazemos esses comentários no 

que segue. 

Nossa defesa em prol da institucionalização do uso da barra para dízimas 

periódicas e, se o período for longo, o entendimento de que a representação 

decimal vir acompanhada do quociente correspondente e, os demais números 

representados com a reticência matemática são irracionais, se deu durante a 

intervenção. Assim, na re-elaboração do THM usaremos em todos os Quadrinhos 

essas ideias.  

Após o Quadrinho 30, poderíamos ter elaborado um outro com alguns 

quocientes racionais para utilizar o algoritmo da divisão e discutir sobre os possíveis 

restos. Com isso, conseguiríamos mostrar que na divisão de dois inteiros só temos 

três possibilidades: ou o número é inteiro, ou sua representação decimal com 

vírgula é finita ou é infinita e periódica.  

Não foi objetivo de nosso estudo trabalhar com as demonstrações. No 

entanto, seria mais instrutivo para os alunos que as várias afirmações que fizemos 

fossem provadas para que eles se apropriassem de forma mais efetiva dos 

conceitos, como enunciado no parágrafo anterior. Outra demonstração que 
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deveríamos ter realizado é provar, pelo menos, que √2  é irracional, o que 

entregamos para leitura (ver Apêndice M). Além disso, estender essa ideia para 

outros números representados sob um radical com índices que não o 2 e que 

representam números irracionais seria interessante. Assim, quando reconstruirmos 

o THM, incluiremos Quadrinhos que envolvam essas ideias apresentadas 

anteriormente. 

Essas foram nossas observações sobre o material elaborado e os “erros” 

identificados que devem ser levados em consideração, caso esse material seja 

reaplicado.  

No que se refere à condução das discussões, realizadas de acordo com o 

que descrevemos no Capítulo 4, podemos ter causado dúvidas e confusões. Como 

queríamos explorar as ideias que estavam sendo manifestadas sobre o assunto em 

debate, procuramos não dar as respostas, mas sim indagar o estudante e tentar 

conduzi-lo a elaborar conceitos matemáticos corretos. Essa confusão foi 

evidenciada claramente por Yago, ao dizer: “ah! Professor, você me confunde”, 

como podemos observar no diálogo a seguir.  

Pesquisador: Alguém concorda com aquela afirmação? (Estava escrito na 
lousa “Números irracionais são aqueles que não podem ser expressos na 
forma de fração”) Quem não concorda, porque discorda?  
Yago: Porque “uuu” aquele lá é uma fração e é irracional, o raiz de cinco 

sobre dois (
√5

2
). 

Pesquisador: Números irracionais são aqueles que não podem ser 
escritos na forma p sobre q. 
Yago: Tá errado, pode ser escrito, por exemplo, se o p for raiz de cinco, 
raiz de dois por exemplo é um número irracional.  
Pesquisador: Qual que é a condição para ele ser fração (nos referindo um 
número irracional representado na forma fracionária)? 
Yago: Se o resultado dele, por exemplo, for uma dízima que vai ser um 
número irracional, por exemplo tem uma raiz em cima, algum número que 
não vai dar inteiro.  

Pesquisador: Tá, dois terços (
2

3
) é uma dízima, dá zero vírgula seis, seis, 

seis (0,666 … ).  
Yago: Ah! professor, você me confunde.  
Pesquisador: Não é, eu tô tentando tirar a sua dúvida 
Yago: Ah! Então não sei. Eu achava que quando dava dízima por exemplo. 

Pesquisador: Dois terços (
2

3
) é uma dízima?  

Yago: Sim 
Pesquisador: Só que é uma dízima periódica. 

Essas indagações sucessivas podem ter causado confusão, mas 

consideramos que são importantes para a construção de um conceito matemático 
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por provocar conflitos cognitivos e, por meio de um debate, conduzir o estudante a 

conclusões matematicamente corretas, mas se o intento não for conseguido, temos 

que refletir com ele sobre a origem dos erros. Nesse caso, deveríamos ter 

respondido a Yago que o termo dízima não é correto para tratar um número 

irracional, em vez de tentar conduzi-lo a perceber isso. Por outro lado, queríamos 

observar se os termos inadequados “dízima” ou “dízima aperiódica” utilizados para 

tratar números irracionais desapareceria após as discussões realizadas, sem que 

precisássemos expor essa inadequação, o que não aconteceu.  

Após a intervenção, Yago passou a considerar os irracionais como aqueles 

que possuem expansão decimal infinita e não periódica. Em um momento 

específico do debate abordamos essa inadequação, quando Bernardo se referiu a 

um irracional como “dízima aperiódica” e o informamos que “dízima” se refere a 

números racionais representados com expansão decimal infinita e periódica, ou 

seja, às dízimas periódicas. Após a intervenção, Bernardo passou a tratar os 

irracionais como “dízimas não periódicas”.  

Na transcrição dos diálogos, percebemos que cometemos falhas enquanto 

pesquisador, mas procuramos melhorá-las no decorrer da intervenção. Deveríamos 

ter feito perguntas mais direcionadas para o que queríamos. Por se tratar de uma 

sala de aula em que tínhamos de conciliar a difícil tarefa professor-pesquisador, e 

também por nossa inexperiência como pesquisador, isso nos fez perder 

oportunidades valiosas para explorar assuntos importantes como, por exemplo, 

indagar, durante os debates, porque determinado tipo de representação de número 

era ou não considerado racional ou irracional.  

Por outro lado, essas falhas enriqueceram o repertório do professor-

pesquisador que, alertado, fica mais atento para outras intervenções em sala de 

aula e em pesquisas futuras. 

Outro fator que também pode ter causado confusão e/ou empobrecimento 

de algum item da imagem de conceito de número real dos participantes foi a 

quantidade de informações em um curto intervalo de tempo. Entendemos que se o 

THM fosse diluído ao longo do Ensino Fundamental e, no início do Ensino Médio, 

fosse retomado, as informações nele constantes já poderiam fazer parte da imagem 
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de conceito de número real e seriam apenas reforçadas, com resultados ainda mais 

positivos.  

Isso aponta para o fato de que um conceito matemático leva tempo para ser 

construído e cada indivíduo tem o seu tempo de produção. Isso corrobora nossa 

colocação da necessidade da diluição dos assuntos constantes no THM ao longo 

do Ensino Fundamental e sua retomada no Ensino Médio.  

Partimos de quocientes racionais e de alguns quocientes irracionais e das 

respectivas representações decimais para elaborar as definições de número 

racional e de número irracional. Também discutimos que a representação decimal 

dos quocientes racionais resultam em uma expansão decimal finita ou infinita e 

periódica e a dos números irracionais, em uma expansão decimal infinita e não 

periódica. Além disso, trouxemos à discussão que apenas em alguns casos 

particulares os números irracionais têm representação como um quociente de não 

inteiros, o que não acontece com os números racionais. Após a intervenção, 

indagamos:  

- Se tivéssemos feito em sentido contrário, o resultado teria sido melhor? Ou 

seja, se partíssemos da ideia de que os números racionais na representação 

decimal são os que têm a expansão decimal infinita e periódica e os irracionais, 

expansão decimal infinita e não periódica para chegar aos quocientes, que 

acontece em alguns casos particulares para os irracionais, o resultado seria 

melhor?  

- Isso contribuiria, de forma mais efetiva, para os estudantes compreenderem 

a relação ℚ ∩ 𝕀 = ∅ e perceberem que os inteiros e os racionais com expansão 

decimal finita podem ser representados como uma dízima periódica?  

Deixamos como sugestão de pesquisa verificar qual dos dois sentidos de 

aprendizagem é mais viável para a compreensão dos números racionais e dos 

números irracionais. Também deixamos como sugestão de estudo desenvolver o 

THM com as alterações que se acharem necessárias, com alunos do 9º ano, para 

verificar a viabilidade do uso desse material também no Ensino Fundamental.  

No que tange ao uso da História da Matemática no THM, não sabemos 

colocar até que ponto contribuiu para a aprendizagem dos participantes, mas com 
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certeza, serviu de detonador para as discussões que realizamos sobre conceitos 

matemáticos importantes, envolvidos nos números reais. Sobre o uso da História 

da Matemática como instrumento de aprendizagem, compactuamos com Miguel 

(1997) e da maneira mostrada na citação, procuramos aplicá-la como instrumento 

didático: 

Entre as posições extremadas que tentam nos convencer de que a história 
tudo pode ou de que a história nada pode, parece-nos mais adequado 
assumir uma posição intermediária que acredita que a história – apenas 
quando devidamente reconstituída com fins explicitamente pedagógicos e 
organicamente articulada com as demais variáveis que intervêm no 
processo de planejamento didático – pode e deve desempenhar um papel 
subsidiário em Educação Matemática, qual seja, o de um ponto de 
referência para a problematização pedagógica. (MIGUEL, 1997, p. 101). 

Quanto ao uso dos Quadrinhos como estratégia de ensino, consideramos o 

resultado muito positivo. Para a quase totalidade de blocos de Quadrinhos, cujos 

personagens numéricos discutem algum conceito matemático importante para a 

compreensão dos números reais, fizemos algumas perguntas antes de discuti-los 

e pedimos aos estudantes para responder às mesmas perguntas após a discussão. 

Em especial no que se refere à questão da densidade, tema que consideramos 

difícil, os resultados obtidos com essa estratégia foram muito satisfatórios, mais do 

que os apresentados nas discussões de assuntos anteriores. Isso aponta a 

viabilidade do uso desse tipo de instrumento para a aprendizagem de qualquer 

tema, o que também deixamos como sugestão para novas pesquisas.  

Ao final da intervenção, pedimos aos estudantes que avaliassem se as 

discussões que fizemos com o THM contribuíram para a aprendizagem dos 

números reais e de que forma. Também pedimos que fizessem uma avaliação das 

atividades desenvolvidas na intervenção e trazemos alguns desses comentários, 

com os quais concluímos nossas críticas ao THM. 

Com exceção de Osvaldo (ver Figura 75), os alunos foram unânimes em 

considerar que esses instrumentos contribuíram para a aprendizagem. 
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Figura 75: Observações de Osvaldo ao final intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em particular, Rosalina (ver Figura 76) expressou que os Quadrinhos 

facilitaram a “assimilação” do conteúdo.  

 

Figura 76: Observações de Rosalina ao final da intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Concordamos com Diná (ver Figura 77) e consideramos que é imprescindível 

a compreensão de conceitos matemáticos formais envolvidos em determinado 

tema para que haja aprendizagem. A avaliação de Diná de que os Questionários 

foram desgastantes reflete o que percebemos na intervenção, que alguns não se 

mostraram dispostos a responder novamente às Questões propostas antes das 

discussões dos Quadrinhos, mas isso foi necessário para fins da pesquisa.  
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Figura 77: Observações de Diná ao final da intervenção 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Por outro lado, Gustavo (ver Figura 78) achou que responder novamente foi 

importante para a aprendizagem: 

 

Figura 78: Observações de Gustavo ao final da intervenção 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A nosso ver, Karoline, ao expressar “não fazia ideia como números eram 

complexos”, mostra a superficialidade com que esse assunto foi a ela apresentado 

no Ensino Fundamental (ver Figura 79). Nossa opinião é a de que a aprendizagem 

de conceitos matemáticos é facilitada se for ensinada de forma mais lúdica, como 

pontuou Karoline.  

 

Figura 79: Observações de Karoline ao final da intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para Casemiro e Zita, os debates contribuíram. Esses dois estudantes 

mostram alguns dos motivos pelos quais consideramos importante colocar um 

assunto matemático em debate em sala de aula. Se o professor não der respostas 

imediatas às ideias do estudante, este aprende a argumentar, como relatou 

Casemiro (ver Figura 80). 

  

Figura 80: Observações de Casemiro ao final da intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Alunos tímidos que não manifestaram opinião podem aprender com a fala 

dos outros, segundo Zita (ver Figura 81). Consideramos que o enriquecimento da 

imagem de conceito de um conceito matemático não se dá de forma passiva, sendo 

necessário o estudante interagir para que compreenda, de fato, um tema em 

Matemática.  

 

Figura 81: Observações de Zita ao final da intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para Yago (ver Figura 82), a pesquisa foi cansativa. Percebemos isso 

durante a intervenção e consideramos que o THM ficou extenso, principalmente 

porque, no momento de sua elaboração, pensamos em fazê-lo o mais completo 

possível. Ele deve ser compactado com assuntos essenciais para a compreensão 

dos números reais, pois, baseado em nossa experiência com o Ensino Médio, o 

tempo previsto para o ensino e a aprendizagem dos números reais é bem menor 

do que o utilizado em nossa pesquisa.  

 

Figura 82: Observações de Yago ao final da intervenção 

 
   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o exposto nesta seção e, em especial pelos conceitos de 

número real que foram melhorados após a intervenção, conforme mostrados na 

análise individual, consideramos a viabilidade do uso do THM para a aprendizagem 

do tema números reais. Tivemos uma resposta positiva para o objetivo de nossa 

pesquisa que foi “investigar se uma intervenção com discussões sobre o tema 

Números Reais, a partir de um texto elaborado com base na história dos números, 

é uma abordagem que permite superar fatores de conflito cognitivo e enriquecer 

imagens de conceito de número real”.  

Essa nossa conclusão é corroborada pelas respostas que trouxemos para 

nossas questões de pesquisa. 

Para concluir este texto, vale destacar que desenvolvemos o THM com 

alunos oriundos do Ensino Fundamental e que foram selecionados por meio de um 

teste de seleção para cursar o Ensino Médio, mas temos a convicção de que esse 

material tenha potencial para ser desenvolvido, nos mesmos moldes, com alunos 
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de qualquer 1ª série do Ensino Médio e, com as devidas correções e reduções, com 

alunos do Ensino Fundamental II. 

 

Considerações gerais sobre a pesquisa 

Entendemos que a forma como foi conduzida a intervenção, ou seja, 

favorecendo os diálogos e provocando esforços cognitivos tanto dos alunos como 

do professor-pesquisador possibilitou, em geral, o enriquecimento da imagem de 

conceito de número real dos participantes.  

As discussões foram satisfatórias, em especial para o enriquecimento da 

definição de conceito de número racional, irracional e real, bem como para o 

enriquecimento do repertório de exemplos de reais. Por outro lado, os debates não 

foram no todo suficientes para que os participantes reconhecessem as 

características que determinam um racional ou irracional e para que 

estabelecessem a relação de equivalência entre um quociente racional e a 

respectiva representação decimal dos números reais. Porém, via de regra, essas 

ideias foram bem melhoradas após a intervenção.  

Depois dos diálogos promovidos pela intervenção e das discussões entre 

alunos e professor-pesquisador, grande parte dos participantes enriqueceram a 

imagem de conceito de número real. Por outro lado, tivemos resultados 

insatisfatórios e o empobrecimento da imagem de conceito de número real de 

alguns deles em determinados pontos, como mostramos em nossas análises. Isso 

mostra que cada indivíduo tem seu tempo de aprendizagem. Para uns, os debates 

foram suficientes, enquanto para outros, seria necessário mais demandas 

cognitivas para que compreendessem o tema, o que necessitaria de mais diálogos. 

Ou seja, um conceito matemático demanda tempo para ser construído.   

Sob nosso olhar, o enriquecimento da imagem de conceito de número real 

foi efetivo, principalmente porque os estudantes tiveram oportunidade de expor 

ideias durante os debates e de confrontá-las com outras, previamente 

estabelecidas na imagem de conceito e porque os conceitos matemáticos foram 

envolvidos nas discussões de forma mais lúdica. 
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Os diálogos em sala de aula também são importantes porque só temos 

acesso à imagem de conceito evocado. Assim, em um debate, podemos perceber 

e contribuir para sanar as dificuldades vivenciadas pelos estudantes.  

No desenvolvimento das atividades, consideramos ter sido interessante 

partir da questão da contagem e da medida, para que os estudantes percebessem 

a insuficiência dos números racionais para tal fim e, para isso, necessitamos dos 

números reais.  

Também percebemos que foi importante a aprendizagem conjunta dos 

números racionais e irracionais, mostrando os antagonismos em suas 

representações, para construir as definições, pois, como mostramos, foram as mais 

enriquecidas. Nesse sentido, levantamos a hipótese de que abordar conjuntamente 

os números racionais com os números irracionais poderia contribuir para que os 

participantes compreendessem e reconhecessem as características que os 

determinam e para a percepção da disjunção entre esses dois conjuntos numéricos, 

por suas características serem excludentes. Os números racionais são aqueles que 

podem ser representados por um quociente de inteiros de denominador não nulo e 

têm expansão decimal infinita e não periódica. Os irracionais têm características 

contrárias, ou seja, são os que não podem ser representados como quociente de 

inteiros de denominador não nulo e têm expansão decimal infinita e não periódica. 

Não pudemos afirmá-la ou refutá-la, pois, após a intervenção, aproximadamente 

dois quintos dos participantes não reconheceram as características que 

determinam um racional e um irracional. No entanto, vários deles melhoraram esse 

reconhecimento. Além disso, após a intervenção nem todos tiveram disponível na 

imagem de conceito de número real que o conjunto dos números racionais é 

disjunto ao conjunto dos números irracionais. Antes da intervenção, três 

participantes consideraram algum  número representado simultaneamente como 

racional e irracional e, após a intervenção, outros dois participantes que não os três 

primeiros apresentaram essa ideia errônea. Mesmo assim, não mudamos de 

opinião e defendemos essa forma de ensinar os números reais no Ensino Básico 

como facilitadora para a compreensão dessa propriedade e também dos racionais, 

irracionais e reais, pois são números componentes de um mesmo sistema 

conceitual.  
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Ainda no que se refere às relações de inclusão, tivemos alguns casos de 

estudantes que consideravam que ℚ ⊂ 𝕀, dentre outros equívocos. Isso aponta a 

necessidade de um maior cuidado quando do ensino das relações de inclusão entre 

os conjuntos numéricos e desses simbolismos. É importante enfatizar as 

características nas representações dos números que os fazem pertencer a 

determinado conjunto e construir esses conceitos matemáticos, enfatizando que 

propriedades válidas em determinado conjunto numérico nem sempre podem ser 

expandidas a outro conjunto maior.   

Com esta pesquisa, percebemos que a linguagem que às vezes utilizamos 

rotineiramente em sala de aula, de forma inadequada, interfere na formação da 

imagem de conceito e, consequentemente, na definição de conceito. Alguns termos 

que utilizamos contribuem, inclusive, para a instauração errônea de conceitos 

matemáticos. Por exemplo, encontramos o termo “exato” com várias conotações 

diferentes: associado aos inteiros, a uma divisão exata, a um decimal exato, a uma 

raiz exata e até relacionado a quocientes racionais e não inteiros, tanto no Estudo 

Preliminar, como no Estudo Principal.  

Reconhecer um quociente racional não inteiro como “um número exato”, 

como foi o caso de 
13

3
, no Estudo Principal, e de 

1

2
, no Estudo Preliminar, não é uma 

ideia de todo errada, pois se considerarmos o contexto geométrico, qualquer 

racional é “exato”, visto que representam o resultado da razão entre dois segmentos 

de reta comensuráveis. Assim, existe outro segmento de reta que “cabe” uma 

quantidade “exata” de vezes nos outros dois. Além disso, quando representamos 

qualquer quociente racional em um retângulo dividido em partes iguais ou em forma 

de pizza, sempre haverá uma repartição “exata” de partes iguais.  

Do ponto de vista matemático, a palavra “exato” pode ser uma causadora de 

conflitos, pois o que um estudante considera como um “número exato”? Um inteiro? 

Um número representado com expansão decimal finita? Um mesmo estudante 

considera um inteiro e um número representado com expansão decimal finita como 

exatos? Um quociente racional é considerado como exato por aparecer um inteiro 

sobre outro inteiro? Não sabemos. Optamos, portanto, pela exclusão desse termo 

do THM. 
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Antes da análise dos dados, não sabíamos dos vários significados que são 

atribuídos ao termo “exato”, até o utilizarmos de forma despretensiosa nos 

Quadrinhos. Após este estudo, passamos a considerá-lo, no mínimo, um termo 

inadequado para ser usado na Educação Básica nos diversos contextos 

observados. Podemos não fazer uso dessa palavra na Matemática escolar ao 

expressar simplesmente número inteiro, dizer divisão com resto zero, e racional 

representado com expansão decimal finita. Também, ao invés de “raiz exata” e “raiz 

inexata” utilizar raiz de número que é ou não quadrado perfeito, no caso da raiz ter 

índice dois.  

Nos protocolos obtidos antes da intervenção e no momento dos debates, 

encontramos, com frequência, a expressão “número infinito” para reportarem aos 

números representados com reticência matemática. Em nossa concepção, não 

existem “números infinitos” e sim que a expansão após a vírgula é que tem infinitos 

dígitos. Em todos os momentos, para tratar números representados dessa forma, 

utilizamos os termos “expansão decimal infinita e periódica” para as dízimas 

periódicas e “expansão decimal infinita e não periódica”, para os números 

irracionais representados na forma decimal. Isso teve um efeito positivo, pois, após 

a intervenção, o termo “número infinito” praticamente desapareceu.  

Antes da intervenção, o termo “padrão” foi, por vezes, tomado como 

sinônimo de “período”, o que também aconteceu após a intervenção, mesmo que 

tivéssemos discutido em um momento de debates a diferença entre um e outro, 

explicando que se referem a representações de números distintos. “Padrão” se 

relaciona a um irracional e “período”, a um racional. Entendemos que é necessário 

oferecer vários exemplos de irracionais com essa característica e compará-los com 

as dízimas periódicas para que os estudantes possam entender o assunto. Além 

disso, não devemos expressar que uma dízima periódica possui um “padrão de 

repetição” como fizemos no item b) da Questão 3, e sim que um grupo de “números” 

se repete, e que é denominado “período”.  

Também encontramos o uso da palavra “não ter ordem” e “não ter uma 

sequência” com significado de “não repetição” em um irracional. Isso mostra que 

devemos dar mais atenção à utilização dessas palavras na Matemática escolar.  
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Devemos ter cuidado, ainda, com o uso do termo “fração”, pois pode criar a 

imagem de que qualquer número representado na forma 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0)  indica um 

número racional. Isso não foi evidenciado de forma frequente em nossa pesquisa, 

mas foram identificados alguns casos antes da intervenção. Utilizamos os termos 

“fração racional” e “fração irracional”, o que, em nossa visão, contribuiu para a 

distinção entre um “quociente racional” e um “quociente irracional”, termos que 

deveríamos ter adotado. 

Os mais problemáticos foram os termos “dízima” e “dízima periódica”. Eles 

foram traduzidos como sinônimo de número representado com expansão decimal 

infinita, sendo esses irracionais e, em muitos dos casos, não reais. Isso mostra um 

erro conceitual. Esses termos não podem ser usados quando referimos aos 

irracionais, pois são especificamente dos racionais. Evidenciamos vários casos 

antes da intervenção nos quais esse uso errôneo de termo criou esse erro 

conceitual. Após os diálogos promovidos com base no THM, tivemos um caso. Isso 

indica que essa ideia errônea estava enraizada na imagem de conceito desse 

estudante. A atitude de usá-los para referir apenas aos racionais também eliminaria 

suas utilizações inadequadas “dízima não periódica” e “dízima aperiódica” para 

tratar números irracionais representados na forma decimal. Antes da intervenção, 

esses codinomes foram observados com bastante incidência, e, com frequência 

bem inferior, após a intervenção. Na maioria dos casos, eles foram substituídos por 

“números com expansão decimal infinita e não periódica”.   

Outro uso impreciso de termo matemático se refere à palavra “número 

decimal” para indicar especificamente números representados com vírgula, 

inclusive encontramos essa conotação inadequada em pesquisas de Educação 

Matemática. Nosso sistema de numeração tem, como referência, a base dez; 

assim, os números inteiros representados com ou sem vírgula são decimais. Esse 

foi um dos motivos de adotarmos a expressão “expansão decimal” para números 

representados com vírgula o que, no nosso entender, foi esclarecedor. Assim, 

consideramos o uso da palavra “decimal” como símbolo de “número com vírgula” 

um dificultador para a compreensão do significado de um número representado na 

forma decimal.  
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Tivemos alguns participantes que apresentaram ideias conflituosas por 

utilizarem, como critério, que os inteiros são os “não decimais” ou que “não 

possuem vírgula” e não reconhecerem como tais inteiros expressos de forma 

explícita, ou seja, números inteiros representados sem a vírgula. Isso mostra que 

“definir” um número inteiro como um “não decimal” ou como aqueles que “não 

possuem vírgula” não é suficiente para que estudantes reconheçam inteiros 

expressos na sua forma mais simples.  

Um fato a destacar é que, quando trabalhamos as expansões decimais 

infinitas e periódicas no Ensino Fundamental, devemos discutir casos com as 

representações 𝑎, 0̅ e 𝑎, 9̅ com 𝑎 ∈ ℤ e mostrar que são inteiros. No caso de 𝑎, 9̅ 

(𝑎 ∈ ℤ) somente um estudante indicou 1,999 … como inteiro antes da intervenção, 

mas não podemos afirmar que entendia a igualdade 1,999 … = 2 , pois não 

assinalou dos números representados na Questão 2 uns poucos como inteiros. 

Após a intervenção, um estudante assinalou 1,999 …  como inteiro, mas não 

mostrou saber o assunto, pois, além dele, indicou também 0,0555 … e 0,25 como 

tais.  

Em um momento da intervenção, discutimos sobre a igualdade 0,999 … = 1 

e, mesmo assim, nenhum estudante evocou da imagem de conceito essa ideia no 

Questionário Diagnóstico aplicado após a intervenção. Apenas o estudante que 

mencionamos no parágrafo anterior assinalou 1,999 … como inteiro, mas não por 

entender a igualdade 1,999 … = 2. Isso mostra que é necessário discutir a questão 

com mais afinco e abordá-la sempre que possível ao longo da Educação Básica. 

Da mesma forma, há a necessidade de discutir casos com racionais que tenham 

expansão decimal finita representados como uma dízima periódica.   

Em relação à representação 𝑎, 0̅ (𝑎 ∈ ℤ) é necessário abordá-la no Ensino 

Fundamental, pois existem alunos que ingressam no Ensino Médio sem saber de 

sua existência, como expuseram claramente X122 (ver Figura 83) e Urias (ver 

Figura 84) no OMP, ao final de um debate no qual discutimos sobre o assunto. 

 

 

                                                             
22 X1 foi uma participante da pesquisa que frequentou as aulas apenas nas primeiras semanas. 
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Figura 83: Observações de X1 no OMP 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Abordar números representados da forma 𝑎, 0̅ (𝑎 ∈ ℤ) e 𝑎, 9̅ (𝑎 ∈ ℤ) podem 

contribuir para o não aparecimento da concepção errônea de que os inteiros não 

são decimais ou são os que não possuem vírgula, como encontramos com uma 

frequência elevada tanto no Estudo Preliminar como no Estudo Principal. Além 

disso, pode favorecer a compreensão da inclusão dos números inteiros nos 

racionais, pois os números inteiros também podem ser representados como uma 

dízima periódica.  

 

Figura 84: Observações de Urias no OMP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda em relação aos números inteiros, alguns participantes utilizaram, 

como critério de classificação, serem eles os “positivos e negativos” e outros, 

apresentaram como argumento que são os “números positivos, negativos e o 0”. 

Todos os reais se enquadram nesses critérios de classificação para os inteiros. 

Assim, consideramos importante informar aos estudantes, quando da ampliação do 

conjunto dos números inteiros para os racionais, sobre essa inadequação, ou seja, 

explanar que existem “números positivos e negativos” e que não são inteiros.  
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Também vimos casos em que “algarismo” foi traduzido como sinônimo de 

“número”. São conceitos diferentes e que devem ser trabalhados em sala de aula.  

Procuramos, em nossa intervenção, eliminar esses termos de maneira 

subjetiva, ou seja, verificamos se eles desapareceriam sem que precisássemos 

expor as inadequações ao utilizarmos na intervenção termos mais apropriados. 

Porém, não tivemos êxito. A utilização desses termos é resistente. Com isso, 

concluímos que o professor deve sempre corrigi-los quando forem explicitados por 

algum estudante, pois o domínio de uma linguagem matemática adequada é 

importante para a aprendizagem dos conceitos em Matemática. 

Esses termos matemáticos inadequados foram adquiridos, de alguma forma, 

no Ensino Fundamental. Uma única intervenção não foi suficiente para eliminá-los, 

sendo necessário mais conflitos cognitivos para que os estudantes colocassem em 

jogo os conceitos envolvidos em tais termos e para que compreendessem o 

assunto. Assim, defendemos que os termos matemáticos devem ser utilizados de 

forma correta durante toda a aprendizagem, para que não se instaure na imagem 

de conceito dos estudantes conceitos matemáticos errôneos devido ao abuso de 

linguagem que cometemos quando do ensino de determinado tema.  

Antes da intervenção, estudantes mostraram seus sentimentos em relação 

aos números irracionais tratando-os como incompreensíveis ou incoerentes. 

Entendemos que isso explicita que o estudante não concebe os números irracionais 

como os demais, o que mostra a necessidade de, no momento de sua 

aprendizagem, abordar que eles são números, da mesma forma que os inteiros os 

são, como também apontou Silva (2011) em seu trabalho. 

Após a intervenção, a quantidade de números negativos não inteiros dados 

como exemplos de reais diminuiu. Isso chama a atenção para que não trabalhemos 

somente números positivos em qualquer situação em que envolvam exemplos 

numéricos mesmo quando se tratar de medidas, pois elas podem assumir valores 

negativos, como, por exemplo, ao tratar temperaturas ou saldo bancário. Os 

números negativos devem estar presentes na imagem de conceito de número e 

disponíveis quando se precisar.  

Um “número” que nos chamou a atenção foi 𝜋. Antes da intervenção, ele foi 

assinalado na Coluna “Não representa um número” por sete participantes e, após 



311 
 

 
 

a intervenção, tivemos a mesma quantidade que o consideraram dessa forma. 

Porém, alguns participantes não mais o indicaram nessa Coluna e outros, 

passaram a não reconhecê-lo como um representante de número, mesmo que 

tenhamos discutido, em alguns momentos da intervenção, os motivos da sua 

irracionalidade. Isso sinaliza que devemos ter mais atenção quando fizermos sua 

abordagem em sala de aula.  

Outro ponto diz respeito à reticências. Consideramos que o sinal “...” não é 

suficiente para representar qualquer real que tenha expansão decimal infinita. 

Comumente, sem nenhuma afirmação sobre os algarismos que seguirão após a 

reticência matemática, quando visualmente aparece um grupo de “números” que 

repete três vezes o número representado assim é classificado como racional e caso 

isso não ocorra, como irracional. Essa representação pode criar a falsa ideia de 

que números expressos com expansão decimal finita como, por exemplo, 2,313131 

são dízimas periódicas e, também, a falsa imagem de que números representados 

da forma 1,123213453 são irracionais. Apesar de as informações adicionais serem 

importantes por não termos a garantia dos dígitos que aparecerão após o último 

visível, como fizemos na Questão 3, elas não são suficientes, pois trazem dúvidas 

aos alunos. Alguns participantes classificam como racional um irracional por ter um 

padrão de repetição e existem os que classificam uma dízima periódica composta 

como irracional, por assim ela ser. Concluímos que essa simbologia gera uma 

imagem, mas não os conceitos matemáticos nela envolvidos.  

Dessa maneira, o símbolo “...” foi facilmente tomado como sinônimo de 

números representados com expansão decimal infinita, independentemente de sê-

lo periódico ou não. Isso mostra uma maior dedicação quando do ensino de 

números que possuem na representação a reticência matemática, discutindo, por 

meio de muitos exemplos, as características dos números reais representados 

dessa forma que o identificam como um racional ou como um irracional. Em 

especial, as dualidades dízima periódica composta versus não irracional e padrão 

versus período.  

Para suprimir esses tipos de erros, defendemos a institucionalização de que 

uma dízima periódica seja representada com uma barra acima do período e, se o 

período for longo, o número representado na forma decimal deve vir acompanhado 
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do quociente que o resultou, como, por exemplo: 
1

7
= 0,1428571 …. Os demais 

números representados com expansão decimal infinita que não esses seriam 

irracionais. Isso talvez pudesse reduzir esses tipos de erros e, além do mais, 

contribuir para o estabelecimento de conceitos importantes como ser racionais por 

ser um quociente de inteiros de denominador não nulo. 

Como apareceu na intervenção, surge, daí, outro questionamento: a 

representação decimal obtida do quociente de inteiros tem expansão decimal finita 

ou é uma dízima periódica? Consideramos ótimas oportunidades para discutir sob 

que condições o denominador dos quocientes racionais resultam em um tipo de 

representação ou no outro, como fizemos no momento quando perguntaram e que 

parece não ter sido de difícil assimilação. 

Outra consideração que fazemos é sobre o uso indiscriminado da 

calculadora. Durante toda a intervenção procuramos estabelecer a equivalência 

entre as formas de representação para um número real e tentamos construir os 

conceitos matemáticos envolvidos em tais representações. Isso não foi suficiente 

para que, após a intervenção, aproximadamente três quintos dos participantes 

reconhecessem 
53

83
 como racional por ser um quociente de inteiros. Esses alunos, 

para elaborarem suas justificativas, focaram no resultado decimal que aparece no 

visor da calculadora, classificando-o, em geral, como racional por ser finito ou como 

irracional por não aparecer visualmente o período. Discussões sobre decimais que 

aparecem no visor de uma calculadora e sua relação com o quociente que o 

originou devem ser fomentadas ao longo de todo o processo de ensino. No mínimo, 

por dois motivos: induzir o estudante a questionar um resultado e não criarem falsas 

impressões baseadas apenas no aspecto empírico. 

Outra ideia que nos chamou a atenção nessa questão foram as explicitadas 

nas justificativas que, antes da intervenção, dois participantes usaram para 

consideraram 
53

83
 irracional. Um deles por a calculadora ter arredondado o resultado 

e o outro, porque, se fizermos o produto do quociente pelo divisor, não obtemos o 

dividendo. Após a intervenção, um deles expressou que não era possível saber 

porque a calculadora fez uma aproximação, 
53

83
 poderia ser racional porque, em 

algum momento, ele terminaria ou poderia aparecer o período ou irracional, pois 
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poderia continuar infinitamente sem formar um período. Isso mostra que a ideia de 

arredondamento da calculadora não está clara em suas mentes e, além disso, não 

compreenderam os conceitos matemáticos envolvidos nos números racionais. 

Quando do uso da calculadora, esses assuntos devem ser trazidos à tona para 

serem discutidos.  

Para elucidar essas ideias equivocadas, poderíamos ter usado um caso mais 

simples que 
53

83
 e explorar os possíveis restos. Com isso, discutir que a divisão por 

83 tem 83 restos possíveis, sendo um deles o zero. Se o zero não aparecer na 

divisão, então, em algum momento um resto repete e, no algoritmo da divisão, 

necessariamente, os algarismos que já estão no quociente vão se repetir 

periodicamente. Isso seria altamente conveniente e instrutivo. 

Antes da intervenção, dois aprendizes encontraram, pelo algoritmo da 

divisão, o quociente obtido da divisão do numerador pelo denominador de 
13

3
  e −

22

7
 

para atestar sobre a racionalidade ou irracionalidade desses quocientes. Porém, 

fizeram a divisão até que aparecessem algumas poucas casas decimais e 

acrescentaram o símbolo “...”. Para esses dois estudantes, esse sinal era 

considerado sinônimo de irracionalidade. Mas, o que nos chamou a atenção foi o 

fato de eles indicarem esse símbolo sem terem a certeza de que os quocientes 

realmente teriam ou não expansão decimal infinita, mas os consideraram assim 

após aparecerem alguns dígitos. Essa será uma ideia recorrente para nossos 

alunos? Não sabemos.  

Não foi incomum considerarem 
13

3
 e −

22

7
 como irracionais, com maior 

frequência antes da intervenção. Não podemos afirmar, mas, possivelmente, esses 

quocientes foram classificados como irracionais por a representação decimal ser 

uma dízima periódica, o que é corroborado pelas observações colocadas no 

parágrafo anterior. Será que essa ideia é comum entre os estudantes do Ensino 

Básico? Também não temos a resposta.  

Em relação à definição “ser ou não representável na forma fracionária,” 

quando memorizada sem os complementos necessários, não contribui para a 

compreensão dos números racionais e irracionais. A quase totalidade dos 

participantes que a apresentaram dessa forma, antes da intervenção, não tiveram 
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sucesso para reconhecer os quocientes racionais e o quociente irracional. 

Apresentá-las sem os complementos necessários também é causa de ideias 

conflituosas, visto que, após a intervenção, todos que não trouxeram os 

complementos necessários apresentaram o fator de conflito potencial “Números 

irracionais não podem ser representados como quocientes” versus “Existem 

quocientes que são irracionais”. Não quer dizer que esses estudantes não 

compreendiam o assunto, mas, a nosso ver, uma imagem de conceito rica, deve 

conter uma definição de conceito matematicamente adequada.   

Foram várias as ideias errôneas e/ou controversas que foram evocadas da 

imagem de conceito de número real pelos participantes. Devido à importância dos 

números reais e da dificuldade em aprendê-los, sugerimos uma dedicação maior 

aos números racionais e irracionais ao longo de toda a Educação Básica, pois é 

necessário que os estudantes tenham conceitos matemáticos formais sobre os 

números reais no repertório ativo de conhecimento para utilizá-los de forma 

adequada e evitar os tipos de erro que destacamos. 

Em suma, algumas ideias errôneas foram apresentadas de forma particular 

e outras, mais generalizadas, porém todas merecem atenção quando ensinamos 

os números reais, seja no Ensino Fundamental seja no Ensino Médio. Além disso, 

defendemos que os erros verificados neste estudo devem ser abordados ao longo 

do Ensino Fundamental, para que os estudantes iniciem o Ensino Médio com uma 

imagem de conceito de número real enriquecida, sendo essa reforçada e ampliada 

ao terem contato com o assunto novamente para que, de fato, compreendam os 

números reais. Também destacamos a pouca atenção e o reduzido tempo dedicado 

aos números reais no Ensino Médio pois, como mostramos, não é um assunto de 

fácil compreensão. Essencialmente, apontamos a necessidade do uso de uma 

linguagem adequada quando tratamos dos números reais em sala de aula, pois 

alguns termos que utilizamos de forma despretensiosa são causadores de fatores 

de conflito potencial, podendo criar imagens distorcidas ou mesmo conduzirem a 

erros conceituais.   

Assim, conceitos matemáticos considerados como cruciais para a 

aprendizagem dos números reais precisam ser discutidos ao longo do Ensino 
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Fundamental para que esse conceito seja gerado gradualmente e de forma menos 

conflituosa, com menos contradições. 

No que segue, apontamos os pontos positivos e negativos mais 

contundentes em relação à intervenção.  

O que deu certo: o uso da história dos números e dos Quadrinhos como 

suporte didático; a aprendizagem por meio de debates; discussões para a 

construção das definições de número racional e de número irracional; o uso do 

termo “expansão decimal” para referir a números que possuem vírgula.  

O que não foi suficiente ou adequado: corrigir os estudantes quando da 

expressão de um termo matematicamente inadequado; alguns abusos de 

linguagem do professor-pesquisador, em especial no que se refere às frações; uso 

pouco problematizador da calculadora; não utilização das provas matemáticas, em 

especial no que se refere aos restos obtidos de um quociente de inteiros.  

Esta pesquisa trouxe respostas a algumas de nossas inquietações sobre os 

números reais, porém, no seu decorrer, emergiram questões que não eram objeto 

de nosso estudo e que carecem de estudos mais aprofundados, o que apontamos 

no que segue. 

 

Perspectivas para pesquisas futuras 

A ideia inicial desta pesquisa era elaborar algum instrumento didático com o 

potencial de contribuir para a compreensão conceitual dos intervalos reais, de 

forma que não se verificassem erros, por parte dos aprendizes, ao representá-los, 

em especial na forma algébrica. Tínhamos a indagação: a compreensão de 

conceitos como ordem, densidade e variável contribuem para a não apresentação 

de erros nas representações de intervalos reais, por estudantes do Ensino Médio? 

Com os resultados obtidos com o Questionário Diagnóstico, tanto no Estudo 

Preliminar como no Estudo Principal, percebemos que, para responder a essa 

indagação, era preciso, antes de tudo, trabalhar os números reais. Assim, apesar 

de os intervalos reais fazerem parte do THM, não trabalhamos esse assunto, mas 

o deixamos nos apêndices, caso algum pesquisador, inclusive nós, tenha interesse 

e o queira utilizar em seus estudos. Também achamos importante que se pesquise 
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o assunto, pois encontramos apenas a pesquisa de Gouveia (2007), o que aponta 

para um campo aberto de investigações.  

Como mostramos, alguns termos que usualmente utilizamos em sala de aula 

podem causar conflitos e contribuir, de forma negativa, para a construção de um 

conceito matemático. Podemos deixar de usá-los, porém existem outros que não 

podem ser corrigidos por serem o próprio conceito, com um sentido que pode ser 

traduzido do uso cotidiano. Um exemplo disso é a expressão “número real”. 

Percebemos, tanto no Estudo Preliminar como no Estudo Principal, que estudantes 

definem números reais como aqueles que existem ou que são possíveis. 

Levantamos a hipótese de que o sentido léxico da palavra “real” possa intervir na 

aprendizagem do conceito, visto que, ao considerarem os números reais como 

aqueles que existem e são possíveis, estudantes podem relegar aos irracionais à 

não existência e não considerá-los como reais (CHAVES, SOUZA, LIMA, 2016). 

Achamos interessante confirmar ou refutar nossa conjectura, o que poderia ser 

eventualmente pesquisado como obstáculo didático.  

Identificamos o uso, não incomum, do termo “dízima” e “dízima periódica” 

para classificar irracionais, bem como “dízima não periódica” e “dízima aperiódica” 

para identificá-los. Cabe, aqui, uma pesquisa para verificar se, no ensino da 

Matemática, esses termos são usados no trato dos números irracionais em sala de 

aula. Silva (2011) também encontrou respostas desses mesmos tipos em seu 

estudo, o que corrobora nossa indicação de pesquisas futuras e efetiva a 

necessidade de sua realização.  

Alguns participantes não aceitaram que 𝜋 representasse um número por ser 

uma letra ou um símbolo. Para eles, os algarismos têm que aparecer visualmente, 

para serem considerados a representação de um número. Isso nos suscitou uma 

indagação: como nossos alunos percebem um número representado por uma letra 

na álgebra? Uma pesquisa é necessária para respondê-la. Também são 

necessários mais estudos sobre a ideia que estudantes têm de 𝜋 e uma forma de 

ensino que os conduzam à sua compreensão.  

No Estudo Preliminar, percebemos que os participantes que conheciam o 

conjunto dos números Complexos, por já o terem aprendido nos cursos técnicos de 

Eletrônica e de Eletrotécnica, em geral, tiveram mais sucesso nas atividades 
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propostas sobre os números reais. Isso sugere que estudantes que conhecem os 

números Complexos compreendem melhor os números reais em relação aos 

demais, visto que indagamos à professora se a turma de 3º ano na qual aplicamos 

a pesquisa já havia aprendido esse tema e a resposta foi negativa. Será que esse 

fato foi específico para essa turma ou realmente a compreensão dos números 

Complexos contribui para a aprendizagem dos números reais? Entendemos ser 

uma pergunta que valeria a pena ser respondida por meio de uma pesquisa.  

Observamos que o conceito de número inteiro, em especial como um 

número racional, não é trivial, pois foram várias as ideias incoerentes ou mesmo 

contraditórias que foram evocadas da imagem de conceito, quando questionamos 

o assunto. Caberia uma pesquisa, então, para verificar a origem do não 

entendimento de um número inteiro como racional. Não parece ser elementar a 

compreensão de que, por exemplo, o 2 pode ser representado por 
2

1
. O algarismo 

1 não aparece na representação 2, mas pode ser colocado no denominador e 

temos o 2 como um quociente de inteiros. Isso é claro para nossos alunos? Não 

sabemos. 

No Questionário Diagnóstico, incluímos 1,999 ….  dentre os números 

representados na Questão 2 a serem analisados pelos estudantes para verificar, 

dentre outras coisas, se o reconheceriam como inteiro. Em um momento de 

discussão, escrevemos na lousa 0,999 … = 1 e questionamos se essa igualdade 

era verdadeira ou falsa. Não ouvimos respostas afirmativas e escrevemos na lousa 

a igualdade 
1

3
= 0,333 …  e fizemos a mesma pergunta. A quase totalidade dos 

presentes respondeu afirmativamente. Recordamos, então, como obter a fração 

geratriz de uma dízima periódica e, na lousa, explicitamos: 

1

3
= 0,333 … =

3

9
=

1

3
                   0,999 … = 1 =

9

9
= 1 

Pudemos perceber o espanto de Sara: “Oh! É mesmo.” (ao se referir à 

igualdade 0,999 … = 1 =
9

9
= 1). 

Porém, após a intervenção, só um participante indicou 1,999 … como inteiro, 

mas não mostrou saber sobre o assunto. Nem mesmo Sara evocou da imagem de 

conceito essa ideia e assinalou 1,999 ….  como inteiro. Consideramos que os 
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estudantes deveriam saber que existem outras representações para os números 

inteiros, no mínimo para ampliarem o conceito de número inteiro aprendido no 

Ensino Fundamental. No Capítulo 2, mostramos algumas sugestões de abordagem 

para números inteiros representados sob a forma 0,999 … = 1 e 1,24999 … = 1,25 

e construímos Quadrinhos que abordam o tema. Achamos relevante algum 

pesquisador discutir esses Quadrinhos em uma turma e, após algum tempo, aplicar 

algumas questões para verificar se os estudantes têm essa ideia disponível na 

imagem de conceito, como forma de verificar a potencialidade dos Quadrinhos para 

a aprendizagem do assunto. 

Com nossa intervenção, não obtivemos muitas respostas matematicamente 

adequadas quando questionamos se o número representado na forma decimal que 

aparece no visor da calculadora, obtido de 
53

83
, era racional ou irracional. Grande 

parte dos estudantes deu sua resposta baseada apenas no que aparece no visor 

da calculadora, como também constataram Silva (2011) e Zazkis e Sirotic (2004). 

Caberia, assim, investigar uma maneira que conduzisse os estudantes a 

questionarem o que aparece no visor de uma calculadora antes de dar uma 

resposta precipitada e baseada apenas em um conceito empírico. Talvez, isso 

possa contribuir para que compreendam a relação de equivalência entre um 

quociente e a sua respectiva representação decimal, independentemente do 

contexto em que sejam exploradas.  

Verificamos que alguns estudantes classificaram 
53

83
 como racional por não 

aparecer no visor o sinal de reticência matemática. Seria importante investigar 

como os estudantes percebem um número representado com expansão decimal 

infinita, ao aparecer um resultado finito no visor da calculadora, e buscar uma forma 

para que os aprendizes compreendam essa questão. 

Em nossa pesquisa, alguns estudantes classificaram 
53

83
 irracional porque a 

calculadora fez um arredondamento do decimal que aparece no visor, e se 

multiplicar o resultado por 83 não obtemos exatamente 53. Esse tipo de resposta 

também foi encontrado por Silva (2011). Seria importante investigar por que 

estudantes evocam da imagem de conceito que a calculadora faz um 

arredondamento de forma que se multiplicarmos o quociente pelo divisor não 
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obtemos o dividendo. Estaria essa ideia relacionada às aproximações racionais 

para irracionais? Uma resposta para essa indagação seria necessária.  

Conforme já exposto, defendemos o uso da barra para representar as 

dízimas periódicas, por considerar a insuficiência da reticência matemática para 

representar os números reais com expansão decimal infinita e por causar dúvidas 

aos estudantes, como comentamos em nossas conclusões gerais. Mas será que, 

como conjecturamos, essa representação resolveria o problema de reconhecer 

números racionais e irracionais representados com expansão decimal infinita e 

contribuiria para a aprendizagem dos conceitos matemáticos envolvidos em tais 

representações? Entendemos que essa pergunta necessita de uma resposta por 

meio de uma pesquisa. 

Antes da intervenção, dois estudantes utilizaram o algoritmo da divisão para 

atestar a racionalidade ou irracionalidade de um quociente e, depois de aparecer 

alguns dígitos após a vírgula, colocaram o símbolo “...”. Um dos quocientes é uma 

dízima periódica de período longo e só pelos primeiros dígitos não se poderia 

afirmar nada sobre a representação decimal. Uma pesquisa seria, então, 

necessária para verificar se essa ideia é recorrente. 

Mesmo após a intervenção, cinco participantes consideraram −
22

7
 irracional 

e, dois deles, também 
13

3
. Percebemos que os quocientes racionais são 

considerados como irracionais por terem expansão decimal infinita, especialmente 

os que são uma dízima periódica de período longo. Seria necessário uma pesquisa 

para verificar a recorrência dessa ideia em estudantes do Ensino Básico.  

Terminamos este trabalho com a certeza de que existe muito a ser feito e 

explorado para e sobre os números reais, ainda mais devido à sua importância por 

permear todos os conteúdos de Matemática, desde o Ensino Fundamental. 

Esperamos, portanto, termos contribuído para elucidar alguns pontos e mostrar a 

confusão conceitual presente na imagem de conceito de alguns alunos sobre esse 

tema delicado e de difícil compreensão. 

Mesmo que tivéssemos o propósito de que os caminhos por nós traçados 

para o desenvolvimento da pesquisa se constituíssem em elementos motivadores 

e esclarecedores para os aprendizes, temos consciência de que lacunas foram 
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deixadas. O tema números reais é desafiante e imbricado. Necessita de constante 

atenção. Nosso maior objetivo, com este estudo, foi oferecer uma alternativa para 

o ensino e a aprendizagem dos números reais. 

Terminada a tese, entendemos que o texto de História da Matemática com 

Quadrinhos (THM) e a abordagem deste por meio de debates com os participantes, 

para trazer à tona fatores de conflito, favoreceu a aprendizagem dos números reais. 

Para além disso, podemos dizer que, com as reflexões, adequações e 

reestruturações que sempre se fazem necessárias ao final de uma intervenção, 

temos, pelo menos, três contribuições para a área de Educação Matemática e para 

a sala de aula da Educação Básica. O THM, que se mostrou um material rico e 

esclarecedor e que pode ser tomado como exemplo de trabalho com a História da 

Matemática. A abordagem pelo debate, que acreditamos ser uma forma de 

trabalhar com alunos de qualquer nível de ensino, serve para despertar a motivação 

e o interesse pela Matemática. Finalmente, os fatores de conflito potencial e conflito 

cognitivo, cujo enfrentamento pelo professor pode ser de fundamental importância 

para o ensino e a aprendizagem de qualquer assunto em Matemática. 
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APÊNDICE A – THM 

 

HISTÓRIA DOS NÚMEROS E SUA UTILIZAÇÃO PRÁTICA E MATEMÁTICA 

A Origem dos Números... 

[...] a pergunta: com que realidade devemos dotar o número? é 
sem significado, porque não existe realidade sem número, 

assim como não existe realidade sem espaço e tempo. 

TOBIAS DANTZIG  

 
Correspondência e sucessão, os dois princípios 

 que permeiam toda Matemática. 

TOBIAS DANTZIG 

 

Os números surgiram da necessidade do homem de contar e de medir e os numerais, 

da necessidade de registrar esses números.  

O conceito de número é o mais antigo na Matemática, e parece acompanhar o homem 

desde a pré-história. Só para se ter uma ideia, foi descoberto um osso de lobo, datado de 

30.000 anos atrás, com 55 profundos riscos dispostos em grupos de cinco; “tais descobertas 

arqueológicas fornecem provas que a ideia de número é muito mais antiga do que progressos 

tecnológicos como o uso dos metais ou de veículos com rodas” (BOYER, 1974, p.3). O 

mesmo autor coloca que os registros numéricos escritos mais antigos foram dos sumérios 

e egípcios que remontam a cerca de 3500 a.C.. 

 

 

Há muito tempo atrás, para contar ovelhas, número de peixes que pescava e outras 

coisas que podem ser contadas, o homem utilizou vários artifícios, como colocar pedras em 

uma sacola ou fazer riscos em um osso, fazendo, assim, uma correspondência biunívoca (um 

pra um), ou seja, uma relação entre um objeto e algum sinal para representar esse objeto. 

1 
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Caraça (1951) chama a atenção para a importância da ideia de correspondência. Por 

isso, abriremos um parêntese na história para discutir o conceito de correspondência. Para 

explorar essa ideia, utilizamos o exemplo dado por esse autor.  

 “Numa sala encontram-se seis pessoas – três Antônios, dois Josés, um João”. 

(CARAÇA, 1951, p. 7).  

O pensar numa dessas pessoas nos desperta o pensar no seu nome próprio, com 

isso temos a correspondência: 

1. Homem (antecedente) → nome próprio (consequente) 

Por outro lado, o nome próprio nos desperta o pensar na pessoa ou pessoas com o 

mesmo nome, desse modo, temos a correspondência: 

2. Nome próprio (antecedente) → homem (consequente) 

Na correspondência 1. todo antecedente tem um consequente. Nesse caso, a 

correspondência se denomina completa. Nesse tipo de correspondência quantos 

consequentes correspondem a cada antecedente? “Um só; toda a correspondência completa 

nestas condições diz-se unívoca ou um-a-um”. (CARAÇA, 1951, p.8). 

Na correspondência 2. “há antecedentes (Antônio, José) aos quais corresponde mais 

de um consequente; toda a correspondência completa em que isto se dê chama-se um-a-

vários”. (CARAÇA, 1951, p.8). 

“Pode acontecer que uma correspondência seja unívoca e a recíproca também; se 

isso se der, a correspondência chama-se biunívoca. [...] Sempre que duas coleções de 

entidades se podem pôr em correspondência biunívoca, elas dizem-se equivalentes”. 

(CARAÇA, 1951, p. 8). Como exemplo, podemos dar o caso em que utilizavam um objeto e 

um único símbolo para representá-lo. 

Quando precisava comparar duas coisas contínuas (não tem como enumerar, contar) 

de tamanhos diferentes, intuitivamente, o ser humano estava medindo. Fazendo essas 

comparações, o homem estabelece uma relação entre a ideia de medida e a ideia de ordem, 

ou seja, estabelece o que vem antes e o que vem depois, o que é maior ou menor, o primeiro 

e o segundo e assim por diante. 

"O homem primitivo tanto contava quanto media" (BROLEZZI, 1996), e às vezes unia 

essas duas coisas ao, por exemplo, contar o número de passos (discreto) para medir uma 

certa distância (contínua). A necessidade de contar e de medir levou o homem, no decorrer 

da história, a criar artifícios e números para realizar estas operações, e as diferentes 

características destas duas operações levou à criação de diferentes tipos de números para 

se estabelecer contagens (número de animais, números de pessoas) e medidas de diferentes 

grandezas (comprimento, altura, massa, peso).  
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Quando as coisas eram numerosas, ficava difícil o homem fazer uma correspondência 

biunívoca entre o objeto e alguma coisa física para representá-lo (colocar uma pedra para 

cada animal, por exemplo). Então, precisou criar uma maneira de registrar essas quantidades 

sem recorrer a objetos físicos. Assim, foram surgindo, lentamente, os sistemas de 

numeração.  

Fruto da contribuição de várias culturas, o sistema de numeração posicional, como o 

concebemos e o utilizamos atualmente, demorou milênios para ser estruturado. O sistema 

de numeração decimal indo-arábico, que hoje utilizamos, só foi introduzido na Europa cristã 

por volta do ano 1000 d.C. (EVES, 1995, p. 290) e “somente no século treze é que o sistema 

indo-arábico ficou definitivamente estabelecido na Europa” (BOYER, 1974, p. 182), sendo que 

no século XIV, eles tinham praticamente a aparência que hoje utilizamos. “Até que os 

símbolos dos numerais indo-arábicos se estabilizassem, com a invenção da imprensa de 

tipos móveis [por Gutenberg em 1440], muitas modificações em sua grafia se verificaram” 

(EVES, 1995, p. 40).  

A figura a seguir mostra a evolução dos algarismos indo-arábicos em algumas 

culturas. 

 
Fonte: IMENES, L. M., (1995). 

 
De acordo com o desenvolvimento da humanidade, para superar as necessidades e 

os obstáculos encontrados para contar ou medir determinadas grandezas, foram sendo 

elaborados métodos para registrar, operar e trabalhar com os números. 

Nosso objetivo aqui não é descrever toda essa trajetória, por isso, vamos dar um salto 

na história e começar nossa epopeia com os helenos (gregos) que viveram em torno do 

século V a.C. Povos como os egípcios, mesopotâmios, hindus e chineses também deram 
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grandes contribuições para a Matemática e para a criação dos números e sistemas de 

numeração, mas foram os gregos que despertaram ideias cruciais para o desenvolvimento 

desta ciência, como a concebemos atualmente. 

Segundo Boyer (1974), as civilizações pré-helênicas não tinham preocupações com 

questões de princípios lógicos, apesar do alto nível de habilidade técnica, e não tinham 

verdadeira matemática. Essa ideia é reforçada pela citação dos PCN para o Ensino 

Fundamental: 

A Matemática desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas culturas. O 

modelo de Matemática hoje aceito, originou-se com a civilização grega, no período que 

vai aproximadamente de 700 a.C. a 300 d.C., abrigando sistemas formais, logicamente 

estruturados a partir de um conjunto de premissas e empregando regras de raciocínio 

preestabelecidas. A maturidade desses sistemas formais foi atingida no século XIX, 

com o surgimento da Teoria dos Conjuntos e o desenvolvimento da Lógica 

Matemática” (BRASIL, 1998, p.25). 

Como nos interessa o modo de pensar a Matemática, além de suas acepções 

utilitárias, começamos com os gregos do século V a.C., que lançaram as ideias básicas para 

o desenvolvimento da Matemática, como a concebemos atualmente, e terminamos com o 

estudo dos Conjuntos Numéricos e intervalos reais. 

 

A concepção de número e medida para os gregos... 

[...] No problema da medida [há] três fases e aspectos distintos –  
escolha da unidade; comparação com a unidade; expressão 

do resultado dessa comparação por um número. 

BENTO DE JESUS CARAÇA 

 

Durante o século VI a.C., existiu na Grécia uma importante seita, denominada escola 

pitagórica, com objetivos científicos e místicos, e que muito influenciou o pensamento da 

época (CARAÇA, 1951). Provavelmente fundada por Pitágoras, nessa escola filosófica se 

estudava geometria, os números23 e suas relações. Para seus membros, os números eram 

vistos muito além de entes com significado puramente matemático como na maioria das 

vezes os concebemos atualmente, afirmando que dos números inteiros e de suas relações 

tudo era constituído. Para esses estudiosos, o número era sinônimo de harmonia, 

considerada a essência e o princípio de todas as coisas, atribuindo-lhes características 

místicas.  

Dantzig (1970) relata que “os atributos individuais dos números inteiros foram objeto 

de especulação humana desde os primeiros dias” (DANTIZIG, 1970, p. 45), mas teve sua 

expressão máxima com os pitagóricos. O mesmo autor coloca que “[...] a teoria dos números 

                                                             
23 Nessa época se conheciam apenas os números {1, 2, 3, ... } que os gregos chamavam de números inteiros. Nesse tempo 

o zero e os números negativos ainda não eram conhecidos. (Nota do autor). 
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teve seu precursor numa espécie de numerologia que até hoje persiste [...]”. (DANTIZIG, 1970, 

p. 45). Um resquício atual dessa visão de número pode ser constatado no trabalho dos 

numerologistas, que imputam aos números uma infinidade de crendices, ou mesmo quando 

falamos que o número 13 traz má sorte.  

Para sua melhor compreensão, explicamos a interpretação dos números inteiros 

pelos pitagóricos: A unidade (o número um) era tida mais como o princípio do que 

propriamente considerado como um número, o número um era o número da razão, o 

elemento gerador de todos os outros. O dois era considerado o número da opinião, o primeiro 

par, o feminino. O três era o número da harmonia, o masculino. A justiça era representada 

pelo número quatro. O cinco é a união entre o primeiro feminino e o primeiro masculino, 

representando assim o casamento. O número seis correspondia ao número da criação. O 

número dez era o mais sagrado de todos, pois representava o número do universo e a soma 

de todas as possíveis dimensões geométricas. (BOYER, 1974). 

 

5) Os membros da escola pitagórica consideravam o número um (1) como gerador de todos 

os outros. Considerando apenas os números inteiros positivos, na atualidade, essa visão 

dos pitagóricos se confirma? Em caso afirmativo, qual procedimento geraria todos os 

outros números inteiros positivos? Em caso negativo, por que você discorda dos 

pitagóricos? 

 

Leia os dois quadrinhos a seguir da direita para a esquerda. 

 

6 
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Reescreva a resposta da Questão 1) 

 

 

Continuando a história... 

Para os gregos [...] uma fração não era considerada como  
um ente único mas como uma razão ou relação entre inteiros. 

CARL B. BOYER  

 
O conhecimento dos números racionais na forma de fração é muito antigo, não da 

maneira como os representamos e concebemos atualmente. Existe menção de sua existência 

em um papiro chamado Rhind, proveniente do Egito, datado de 2000 a 1500 a.C.  

Para os gregos (século V a.C.), a fração representava a razão entre grandezas de 

mesma espécie (entre dois comprimentos, entre duas áreas, entre dois volumes ), sendo essa 

razão sempre expressa por números inteiros. Segundo Gonçalves e Possani (2010), estas 

razões entre inteiros não representavam um outro tipo de número, como ocorre atualmente. 

As Razões do tipo 
𝒎

𝒏
 , expressas por números inteiros, os gregos chamavam de razões 

comensuráveis24, o que hoje em dia chamamos de números racionais. É importante destacar 

que os gregos não usavam números racionais e sim razões entre grandezas. 

Os helenos (gregos) entendiam que, tendo dois segmentos de reta quaisquer de 

medidas AB e CD, sempre era possível encontrar um segmento de reta de medida EF que 

caberia um número inteiro de vezes em AB e em CD, dizendo que dois segmentos de reta 

sempre seriam comensuráveis, ou seja, sempre era possível achar um segmento de reta que 

cabia um número inteiro de vezes nos dois segmentos. 

                                                             
24 Da razão entre grandezas é que se origina a denominação de número racional. (Nota do autor.) 

7 
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6) Pergunta-se:  

a) Dois segmentos de reta serão sempre comensuráveis? Explique. 

b)  Para que dois segmentos de reta AB e CD sejam comensuráveis, seus comprimentos 

devem ser sempre expressos por números racionais? Explique. 

 

Na atualidade, podemos denotar a ideia dos comensuráveis da seguinte forma: 

Considere os comprimentos de dois segmentos de reta, expressos por AB e BC. Para 

os gregos, sempre era possível encontrar um segmento de medida EF e números inteiros m 

e n de forma que AB = mEF e BC = nEF, ou seja,  
𝑨𝑩

𝑩𝑪
=

𝒎𝑬𝑭

𝒏𝑬𝑭
=

𝒎

𝒏
  →   

𝑨𝑩

𝑩𝑪
=

𝒎

𝒏
   (AB está para CD, 

assim como m está para n) 

Vejamos um exemplo. 

Um matemático deseja azulejar uma parede com azulejos quadrados, sem que se 

recorte nenhum deles. Para isso fez um desenho da situação e contratou um pedreiro. 

 

 

 

 

 

 

Veja o diálogo entre o matemático e o pedreiro. 

O matemático, mostrando o desenho para o pedreiro, disse: Para colocar os azulejos 

quadrados de lado de medida EF, sem recorte, devemos ter m azulejos inteiros no 

comprimento AB da parede, então AB = mEF e n azulejos no lado BC da parede, ou seja, BC 

= nEF.  

O pedreiro responde: Isso é fácil, basta medir os lados da parede e dividir pela medida 

do lado do azulejo, depois ir à loja e comprar o azulejo desejado. 

O matemático diz: A questão não é simples assim. Veja só! Você concorda que para 

não cortar os azulejos quadrados, devem caber exatamente m azulejos inteiros no lado AB e 

exatamente n azulejos inteiros no lado BC? 

Pedreiro: Claro! 

EF 

C 

D A 

B 

m  azulejos de medida EF 

n  azulejos de medida EF 
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Matemático: Então! Vamos fazer o seguinte raciocínio: para caber exatamente os 

azulejos quadrados nas paredes, inteiros e sem recortes, a razão entre as medidas AB e BC 

da parede tem que ser igual à razão entre a quantidade mEF de azulejos da parede AB pela 

quantidade nEF de azulejos da parede BC. Veja a igualdade que se obtém: 
𝑨𝑩

𝑩𝑪
=

𝒎𝑬𝑭

𝒏𝑬𝑭
=

𝒎

𝒏
. Daí, 

a fração 
𝒎

𝒏
 deve ser racional, ou seja, m e n devem ser números inteiros para que não se 

recorte nenhum azulejo. 

Pedreiro: Já consegui fazer isso com uma “infinidade” de paredes. Se o quadrado 

não cabia, eu pegava outro um pouco menor que coubesse um número inteiro de vezes; se 

não achasse, sugeria que se usassem pastilhas que são bem menores, aí sempre cabia. 

Matemático: Você consegue isso porque trabalha com um espaço entre os azulejos, 

onde vai o rejunte. Se quisermos colocar os azulejos justapostos, sem nenhum espaço entre 

eles, muitas vezes não se consegue. Se os segmentos AB e BC forem comensuráveis, ou 

seja, se os números m e n forem números inteiros, você consegue. Caso a razão 
𝒎

𝒏
 não possa 

ser expressa por uma razão entre inteiros, é impossível. Você pode pegar a menor pastilha 

do mundo, ir a todas as fábricas que existem no planeta e pedir para fabricar pastilhas cada 

vez menores que nunca conseguirá, porque os segmentos AB e BC são incomensuráveis, ou 

seja, não têm uma medida comum EF que caiba um número inteiro de vezes simultaneamente 

em AB e BC.  

Pedreiro: Sim, acredito. Mas se as medidas AB e BC não são comensuráveis, como 

você disse, não tem jeito. Então, vamos trabalhar com valores aproximados que dou conta 

do serviço. 

Matemático: Medidas aproximadas são sempre representadas por números decimais 

finitos, que sempre podem ser representadas por uma razão entre inteiros. É por isso que 

sempre dá certo.  

Pedreiro: Ok! Mas vamos para a prática, porque, como você disse, matematicamente 

se não houver uma medida comum EF que caiba um número inteiro de vezes em AB e BC, 

não posso fazer o serviço. 

Matemático: Ok! Vamos fazer as medidas dos lados e fazer a verificação, se AB e BC 

forem comensuráveis, ótimo! Se forem incomensuráveis é impossível. Então, nesse caso, 

vamos trabalhar com aproximações das medidas que, na prática, dá certo. 

 

Retifique a resposta da Questão 2) 

a) 

b) 
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A visão de segmentos sempre comensuráveis não perdura muito tempo... 

Alagon, o inexprimível, era como se chamavam tais irracionais... 

TOBIAS DANTZIG 

 

Os matemáticos gregos, em seus estudos sobre números inteiros e geometria, se 

depararam com medidas de segmentos de reta que não poderiam ser expressas por uma 

razão entre números inteiros. Ou seja, descobriram segmentos incomensuráveis. Essa 

descoberta trouxe um enorme espanto, pois, para os gregos, duas grandezas eram sempre 

comensuráveis e os números inteiros eram a base de tudo.  

 

7) O quadrinho a seguir mostra dois tipos diferentes de números. Defina-os e aponte algumas 

diferenças entre eles. 

 

 

A citação abaixo nos mostra o quanto deve ter sido incômodo para os pitagóricos a 

descoberta dos incomensuráveis, tanto que foram chamados de “inexprimíveis”. 

A descoberta da existência de números irracionais foi surpreendente e perturbadora 

para os Pitagóricos. Em primeiro lugar ,porque parecia desferir um golpe mortal na 

filosofia pitagórica segundo a qual tudo dependia dos números inteiros. Além disso, 

parecia contrária ao senso comum, pois, intuitivamente, havia o sentimento de que 

12

0

13

0
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toda grandeza poderia ser expressa por algum número racional. A contrapartida 

geométrica era igualmente espantosa, pois quem poderia duvidar que, dados dois 

segmentos de reta, sempre seria possível encontrar um terceiro segmento de reta, 

talvez muito, muito pequeno, que coubesse exatamente um número inteiro de vezes 

em cada um dos dois segmentos dados? (EVES, 1995, p.106). 

 

E a solução para os incomensuráveis não demorou muito tempo para surgir... 

[...] a Matemática trata com dois tipos diferentes de atividades, 
com vínculos estreitos em relação à continuidade. A primeira, envolvendo 

contagem de elementos discretos, separados e indivisíveis (como 
bolinhas de gude). A segunda envolvendo medida de 

quantidades que são contínuas e, na imaginação, 
“infinitamente” divisíveis, isto é,  

divisíveis sem fim. 

ANTÔNIO SÉRGIO COBIANCHI 

 

Algum tempo depois, Eudoxo (sec. IV a.C.) encontrou um modo de definir igualdades 

entre razões de segmentos sem utilizar números, criando uma teoria das proporções25, que 

pode ser aplicada tanto aos segmentos comensuráveis, quanto aos segmentos 

incomensuráveis.  

Segundo Cobianchi (2001), a solução para os incomensuráveis, dada por Eudoxo, 

trouxe graves consequências. Uma delas foi uma forte separação entre números e geometria, 

deixando a geometria tratar da questão da incomensurabilidade, pois não eram usados 

números para expressar as razões entre grandezas incomensuráveis e sim segmentos de 

reta. Apesar de “genial, a solução dada por Eudoxo ao problema dos incomensuráveis 

afastou os gregos de um desenvolvimento numérico da Matemática” (COBIANCHI, 2001, p. 

101). A partir de então, os problemas relacionados à aritmética e à álgebra eram tratados de 

maneira geométrica. Isso trouxe um grande atraso no desenvolvimento dos sistemas 

numéricos, como relata a citação:  

Desde a crise provocada pela descoberta das grandezas incomensuráveis na Antiga 

Grécia, os matemáticos levaram vinte séculos para construir um objeto matemático 

cujo quadrado seja 2. Sabiam que nenhum número racional ao quadrado dava 2, 

sabiam que a diagonal de um quadrado de lado unitário podia ser construída com 

régua e compasso e que, portanto, existia, mas não sabiam como definir e operar com 

esses novos números. Foi somente no século XIX que a façanha de dar uma definição 

consistente para esses objetos matemáticos se concretizou (BONGIOVANNI, 2005, 

p.98)  

 

Reescreva a resposta da Questão 3) 

                                                             
25 Se o estudante quiser um aprofundamento maior sobre o assunto, visite o endereço 

www.fisem.org/www/union/.../2/Union_002_008.pdf. 

http://www.fisem.org/www/union/.../2/Union_002_008.pdf
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E se faz uma relação entre os números irracionais e pontos da reta... 

[Os gregos] sabiam que a diagonal de um quadrado de lado 
 unitário podia ser construída com régua e compasso e que portanto existia, 

 mas não sabiam como definir e operar com esses novos números. 

VICENZO BONGIOVANNI 

Para os matemáticos gregos, parecia evidente que todos os pontos da reta seriam 

usados pelas frações. “Deve ter sido um choque descobrir que há pontos na reta que não 

correspondem a nenhum número racional”. (EVES, 1995, p.105). O autor nos coloca que os 

pitagóricos provaram que não há um número racional que corresponda ao ponto P que tem 

o mesmo comprimento da diagonal OP de um quadrado de lado unitário. Esse ponto 

corresponde a um número irracional. 

 

Fonte: EVES, 1995, p.105 

“As circunstâncias que rodearam a primeira percepção da incomensurabilidade são 

tão incertas quanto a época da descoberta” (BOYER, 1974, p. 54). Por isso, não há um 

consenso sobre a autoria do achado, mas estava ligada às investigações dos pitagóricos e 

parece que a descoberta da incomensurabilidade se deu pela mais bela criação desses 

matemáticos: o Teorema de Pitágoras. Perceberam que a diagonal de um quadrado não era 

comensurável com o seu lado, ou seja, por menor que fosse a medida tomada como 

referência, esta não caberia um número inteiro de vezes simultaneamente na diagonal e no 

lado do quadrado.  

8) Pergunta-se:  

A razão entre dois segmentos comensuráveis é sempre representada por uma razão entre 

números inteiros, ou seja, o resultado da razão é um número racional. A razão entre a 

diagonal de um quadrado e seu lado não pode ser representada por um número racional, 

ou seja, é um número irracional, como mostram as demonstrações no caso de √2. E dois 

segmentos representados por números irracionais, podem ser comensuráveis? Por quê? 
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Responda novamente a Questão 4).  

 

E o infinito matemático entra em cena... 

No domínio do Infinito é perigoso entrar armado unicamente  
da intuição e do bom senso ... a lâmina da razão não pode aqui descansar. 

BENTO DE JESUS CARAÇA 

 

9) Seu colega de classe pergunta o que é o infinito matemático. Que resposta você daria a 

seu colega?  

 

A primeira crise da Matemática se deu com a descoberta dos incomensuráveis. Essa 

descoberta, perturbadora e surpreendente, estava intimamente ligada a outras questões, 

como o infinito. A primeira atitude dos pitagóricos foi esconder os “inexprimíveis”, fato que 

não se consumou.  “Outra tentativa de fuga parece ter residido numa vaga esperança de que, 

considerando como infinito – um infinito grosseiro, mal identificado, que era mais um muito 

14 

15 
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grande, do que o infinito moderno – o número de mónadas26 que formam um segmento de 

recta, talvez a dificuldade desaparecesse.” (CARAÇA, 1951, p.75). 

A reta, na visão de infinito corpuscular considerado pelos pitagóricos, era constituída de 

um número de pontos consecutivos, como uma sequência de bolinhas de gude justapostas. 

Sendo uma ideia sem consistência, levantou polêmicas e foi debatida por outros pensadores 

da época.  

Segundo Caraça (1951), Zenão vai contra a ideia dos pitagóricos de tudo ser constituído 

por mônadas (corpúsculos), questionando como a reta poderia ser formada por corpúsculos 

materiais de extensão não nula? Tomando um segmento de reta, de duas uma: ou há um 

número finito de mônadas ou há uma infinidade. 

Zenão argumenta que, se entre dois corpúsculos não existisse espaço, estariam unidos 

e não haveria distinção entre um e outro. Se assim não fosse, entre dois corpúsculos, 1 e 2, 

deve haver um espaço maior que eles, pois as mônadas eram as menores partes concebíveis. 

Assim, poderia ser inserido um terceiro corpúsculo, outro entre esses dois, e assim 

indefinidamente, questionando qual número pertence ao segmento que vai de 1 até 2. 

 

Fonte: Caraça, 1951, p.78 

Uma das definições de ponto dos pitagóricos é uma “unidade tendo posição”. Essa ideia 

remete a uma linha constituída de mônadas, como um colar é feito de contas justapostas. Foi 

contra tal visão dos pitagóricos que Zenão de Eleia (século IV a.C.) propôs alguns 

argumentos, dos quais destacamos o “paradoxo da dicotomia” que diz o seguinte: antes de 

um objeto percorrer certa distância deve percorrer a sua metade, mas antes disso deve 

percorrer um quarto dessa distância, e antes disso deve percorrer um oitavo e assim por 

diante, passando por uma infinidade de subdivisões. 

Devido à importância da ideia de Zenão, abriremos mais um parêntese na história para 

fazer um debate sobre o assunto. 

Zenão disse que para percorrer certa distância é preciso passar pela metade dela e assim 

sucessivamente. Como nosso sistema de numeração é decimal, vamos fazer um raciocínio 

análogo, só que fazendo uma infinidade de subdivisões, todas de 10 em 10.  

Esse raciocínio matemático pode ser construído geometricamente como mostramos a 

seguir.  

                                                             
26 “corpúsculos de extensão não nula, embora pequena, os quais, reunidos em certa quantidade e ordem, produziam os 

corpos; cada um de tais corpúsculos – mônada – era assimilado à unidade numérica e, assim, os corpos se formavam por 
quantidade e arranjo de mônadas como os números se formavam por quantidade e arranjo de unidades”. (CARAÇA, 1951, 
p.72-73) 
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Consideremos um segmento de reta cuja medida tem uma unidade e o dividamos em 10 

partes iguais; assim, cada parte tem 
𝟏

𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟏 (um décimo) da medida original, como se pode 

ver na figura F1.  

Se ampliarmos o que está dentro do círculo em F1, obtemos a figura F2. Dividindo 
𝟏

𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟏 

em 10 partes iguais, cada uma das partes terá uma medida de 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏 (um centésimo).  

Ampliando o círculo de F2 e dividindo 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏  em 10 partes iguais, cada parte 

corresponde a 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 (um milésimo), como mostra a figura F3. 

Ampliando o círculo destacado em F3, obtemos F4; e dividindo 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 em dez partes 

iguais, obtemos 
𝟏

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 (um décimo de milésimo), como mostra a figura F4. 

Podemos repetir esse processo infinitamente, o que nos mostra que Zenão estava 

correto. Ou seja, para percorrer certa distância, tem que se passar pelos infinitos pontos que 

existem entre outros dois pontos quaisquer dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 𝟏

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 

𝟏
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0 𝟏

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏 

 F2 

𝟏

𝟏𝟎
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𝟏

𝟏𝟎𝟎
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Esse processo mostra que temos infinitos pontos entre outros dois pontos quaisquer. 

Como os pontos podem representar números, existem infinitos números entre dois outros 

números quaisquer, correto? Não é bem assim. Essa afirmação não é verdadeira para os 

números naturais, pois entre dois números naturais ̈ consecutivos¨, não existe nenhum outro 

número natural. Mas a afirmação é válida para números racionais, irracionais e reais, como 

veremos mais adiante.  

Vimos que existem infinitos pontos entre dois outros quaisquer. Será que existem pontos 

que representam números com expansão decimal infinita? Usando o raciocínio acima, vamos 

mostrar que sim. 

Representaremos o racional 
𝟐

𝟑
= 𝟎, 𝟔𝟔𝟔 … e o irracional 0,5364819... . 

A dízima periódica 0,666... está entre 0 e 1 e é um pouco maior que 
𝟔

𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟔, ou melhor, 

sei que está entre 0,6 e 0,7. Se dividir os décimos em 10 partes iguais, obtemos centésimos 

e sei que o número será maior que 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟔, então estará entre 0,66 e 0,67. Seguindo o 

mesmo raciocínio, o número será um pouco maior que 
𝟔

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 e estará entre 0,666 e 

0,667, um pouco maior que 
𝟔

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔, estando situado entre 0,6666 e 0,6667 e assim por 

diante, infinitamente. Veja a representação geométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,66 

0 1 

0,666 

0,7 0,6 

0,666... 

0,6 0,7 

0,666... 

0,67 0,66 𝟎, 𝟔𝟔𝟔 

0,666... 

0,667 𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟔 

0,666... 

0,67 

𝟎, 𝟔𝟔𝟕 

𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟕 
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Podemos observar que a dízima periódica sempre terá um lugar fixo, por maior que seja 

a ampliação que fizermos. A representação dos decimais com expansão decimal finita é mais 

simples, pois se quisermos representar, por exemplo 0,666, pararíamos no terceiro passo. 

Façamos a representação do número irracional 0,5364819... . Sabemos que ele está entre 

0 e 1, e é um pouco maior que 
𝟓

𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟓, ou melhor, sei que está entre 0,5 e 0,6. Se dividirmos 

os décimos em 10 partes iguais, obtemos centésimos, e sei que o número será maior que 

𝟑

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟑. Então, estará entre 0,53 e 0,54. Seguindo o mesmo raciocínio, o número será um 

pouco maior que 
𝟔

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔  e estará entre 0,536 e 0,537; um pouco maior que 

𝟒

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎
=

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒, estando situado entre 0,5364 e 0,5365 e assim por diante, infinitamente. Veja a 

representação geométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando essa ideia, sabemos que o número irracional 0,5364819... ocupa um ponto na 

reta numérica. Não podemos, com lápis ou computador, achar o lugar exato desse número, 

porque o processo de dividir por 10 sucessivamente tem que se repetir infinitamente e não 

temos como conhecer todas as casas decimais desse número, mas podemos confiná-lo entre 

dois racionais quaisquer com a aproximação por nós desejada.  

Mas por que, no caso dos irracionais na forma decimal, nem sempre sabemos como 

colocar o lápis exatamente onde o ponto se encontra, e nas dízimas periódicas, que também 

têm expansão decimal infinita, sabemos? A resposta é que são expansões decimais infinitas 

0,53 

0 1 

0,536 

0,5 0,6 

0,5364819... 

0,5 0,6 

0,5364819... 

0,54 0,53 𝟎, 𝟓𝟑𝟔 

0,5364819... 

0,537 𝟎, 𝟓𝟑𝟔𝟒 

0,5364819... 

0,54 

𝟎, 𝟓𝟑𝟕 

𝟎, 𝟓𝟑𝟔𝟓 
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com características distintas. Nos racionais representados por dízimas periódicas, sabemos 

quem é o elemento que aparecerá na próxima casa decimal e existe um processo algébrico 

capaz de transformá-lo numa fração racional equivalente, o mesmo não ocorre com os 

irracionais representados na forma decimal. Esses números têm uma expansão decimal 

infinita aleatória e não temos como saber quem são os algarismos que estão nas próximas 

casas decimais, após a reticência matemática, como no nosso exemplo 0,5362819... não 

sabemos quem virá depois do 9, mas sabemos que o ponto que o representa está lá na reta 

e que podemos aproximá-lo por números racionais o quanto quisermos, como fizemos 

anteriormente com √𝟐. Em particular, apesar desse número ter expansão decimal infinita e 

não periódica, temos como ¨colocar o lápis¨ exatamente no ponto da reta que o representa, 

como visto na construção geométrica que fizemos anteriormente. 

Zenão foi o primeiro a examinar o conceito de infinito em detalhes, colocando-o em cena 

na Matemática, o que muito influenciou os matemáticos gregos posteriores, como mostra a 

citação:  

Os argumentos de Zeno parecem ter influenciado profundamente o desenvolvimento 

da matemática grega, influência comparável à descoberta dos incomensuráveis, com 

a qual talvez se relacione. Originalmente, nos círculos pitagóricos, as grandezas eram 

representadas por pedrinhas ou cálculos, de onde vem a nossa palavra calcular, mas 

na época de Euclides surge completa mudança de ponto de vista. As grandezas não 

são associadas a números ou pedras, mas a segmentos de reta. Em Os elementos27 

os próprios inteiros são representados por segmentos. O reino dos números 

continuava a ser discreto, mas o mundo das grandezas contínuas (e esse continha a 

maior parte da matemática pré-helênica e pitagórica) era algo à parte dos números e 

devia ser tratado por métodos geométricos. (BOYER, 1974, p.56). 

 

Os problemas levantados continuaram a ser debatidos, mas com a associação dos 

números a segmentos de reta, a geometria assume uma posição de supremacia, em grande 

parte graças ao problema da incomensurabilidade, tanto que os matemáticos foram 

chamados de geômetras. A incapacidade numérica para resolver a questão da 

incomensurabilidade eleva a geometria, exclui-se dos raciocínios matemáticos o conceito 

quantitativo de infinito e, sempre que possível, abandonam-se concepções dinâmicas. 

Instala-se entre os gregos o horror ao infinito e ao movimento e a Matemática grega torna-se 

cada vez mais finitista. 

Eudoxo resolve o problema dos incomensuráveis com a teoria das proporções, que 

pode ser aplicada tanto a grandezas comensuráveis quanto incomensuráveis e com o 

método da exaustão28 elimina-se o infinito da Matemática grega. De acordo com Caraça 

(1951), a degradação do número, o horror ao infinito e o horror ao movimento, se constituíram 

                                                             
27 Livro escrito por Euclides (cerca de 300 a.C.) que procurou nele colocar todo conhecimento desenvolvido pela Matemática 
até sua época.  
28  Se o estudante quiser um aprofundamento maior sobre o assunto visite o endereço 
www.fisem.org/www/union/.../2/Union_002_008.pdf. 

http://www.fisem.org/www/union/.../2/Union_002_008.pdf
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como uma trincheira cômoda para que a Matemática grega hibernasse por um longo tempo, 

da qual despertaria 20 séculos depois, com a era do Renascimento, ao final do século XIV. 

Nenhum dos problemas levantados por Zenão foram resolvidos na antiguidade. 

Caraça (1951) nos informa que a questão da incomensurabilidade só pode ser resolvida com 

um estudo minucioso do infinito. Ligada a esses dois problemas está a estrutura da reta, que 

não pode ser pensada “como uma simples justaposição de pontos, mónadas ou não; há nela 

qualquer coisa que ultrapassa uma simples colecção de pontos; essa qualquer coisa – a sua 

continuidade – necessita dum estudo aprofundado, ligado com o aspecto numérico, 

quantitativo, da medida”. (CARAÇA, 1951, p. 80). 

O problema dos infinitésimos e do infinito só foram esclarecidos com a criação do 

cálculo por Newton e Leibniz, no século XVII, “com esta invenção, a matemática criativa 

passou a um plano superior e a história da Matemática elementar essencialmente terminou” 

(EVES, 1995, p. 417). O mesmo autor nos relata que a imensa aplicabilidade do cálculo e a 

carência de um entendimento profundo de seus fundamentos levaram os matemáticos a usá-

lo de uma maneira quase cega, levando a verdadeiros absurdos.  

De acordo com Eves (1995), matemáticos preocupados com o emprego desordenado 

do intuicionismo e do formalismo se embrenharam na difícil tarefa de estabelecer uma 

fundamentação rigorosa para a Análise 29 . Visando imprimir rigor à Análise, alguns 

matemáticos levantam um movimento denominado Aritmetização da Análise, que começa 

com D’Alembert (1717-1783), é continuada por Lagrange, no século XVIII, aprofundada por 

Gauss no século XIX e tem seu primeiro grande progresso com Cauchy (1789-1857), mas é 

com Weierstrass e seus seguidores, em 1874, que os fundamentos da análise ganham um 

extraordinário relevo. Além desses, outros matemáticos deram contribuições cruciais para 

esse movimento, como George Cantor (1845-1918), que provou a existência de diferentes 

tipos de infinitos e J.W.R. Dedekind (1831-1916), que contribuiu com a fundamentação dos 

números reais, provando a continuidade da reta.  

Infinito, continuidade, números reais e intervalos reais, assuntos que trataremos 

juntamente com os conjuntos numéricos. 

Responda novamente a Questão 5) 

 

 

 

 

                                                             
29 Ramo da Matemática que estuda, dentre outros tópicos, os números e as funções (Nota do autor). 
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Os Conjuntos Numéricos 

Como é possível que a Matemática, sendo afinal um produto do  
pensamento humano, que é independente da experiência, 

seja tão admiravelmente apropriada para os  
objetos da realidade? 

ALBERT EINSTEIN 

 
O desenvolvimento da Matemática está repleto de imaginação, intuições e 

formalizações, descobertas com aceitações e recusas, idas e vindas, avanços e retrocessos, 

porque essa ciência não é um presente dos “deuses” e sim uma criação humana que, ao 

longo da história, teve acertos e erros, séculos de refinamento, não sendo uma ciência pronta 

e acabada, como atualmente, às vezes, nos é colocada e estudada. 

A formalização dos conjuntos numéricos só começou a ser realizada no século XVIII 

e o surgimento dos números não se deu da forma linear, como os conjuntos numéricos são 

expostos nos livros didáticos da Educação Básica, tendo como referência uma continuidade 

lógica e não a sequência histórica com que foram surgindo. Nesses livros se apresenta, 

primeiramente, o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, 

seguido pelo conjunto dos números racionais, em seguida o conjunto dos números 

irracionais e o conjunto dos números reais e, por último, o conjunto dos números complexos. 

Não utilizaremos rigidamente nem a sequência lógica e nem a histórica para expor nossas 

ideias. 

O Conjunto dos Números Naturais (campo natural)  

Os números naturais são abstrações que surgiram do processo de contagem de 

coleções de objetos, e tem esse nome justamente por surgirem quase que de forma natural 

nos primeiros anos da infância devido às experiências com o mundo que nos rodeia. 

10) Pergunta-se: 

a) Explicite algumas diferenças entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos 

números reais. 

b) Represente os números naturais na reta numérica. 

c) A cada número natural corresponde um ponto na reta numérica. A cada ponto da reta 

corresponde um número natural? Justifique. 

d) Considere o subconjunto dos números naturais {𝑥 ∈ ℕ|0 ≤ 𝑥 < 3} . Quantos números 

naturais fazem parte desse intervalo? Indique-os. 

e) Entre um número natural e outro que vem logo em seguida pode existir outro número natural 

entre eles? Justifique. 

f) Dizemos que o conjunto dos números naturais é um conjunto discreto. O que você 

entende por essa afirmação? 
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Como vimos no desenrolar da história, a ideia de usar símbolos e o desenvolvimento dos 

próprios símbolos para representar quantidades de objetos – os numerais – demorou 

milênios de anos para ser construída e teve a contribuição de várias culturas. Uma das ideias 

para a criação dos números naturais foi a correspondência biunívoca (um objeto para um 

número) entre dois conjuntos, começando a partir do zero (0) e somando uma unidade a cada 

elemento para se obter o próximo elemento, ou seja, seu sucessor. 

Os números naturais, sem o zero, que surgiu “talvez pelos primeiros séculos da era 

cristã” (CARAÇA, 1951, p. 6) e foi adotado como número bem depois, foram surgindo 

lentamente devido às necessidades humanas nas práticas diárias de contagem (contar 

número de ovelhas, número de soldados, quantidade de produtos comprados ou vendidos). 

Porém, o conjunto dos números naturais surgiu somente no século XIX, com a formalização 

da Aritmética, que desencadeou nos axiomas de Guiseppe Peano, publicados em 1889. 

Peano constatou que toda teoria dos números naturais poderia ser construída a partir de 

quatro fatos básicos:  

1. Todo número natural n tem um único sucessor que também é número natural.  

2. 0 não é sucessor de nenhum número natural. 

3. Dois números cujos sucessores são iguais são eles próprios iguais. 

4. Se um conjunto S de números naturais contém o zero e também o sucessor de todo 

número de S, então, todo número natural está em S. 

O processo de contagem é utilizado de forma praticamente natural com base no senso 

comum, ou seja, sem levar em consideração propriedades e conceitos importantes quando 

se trabalha com o conjunto dos números naturais. Porém, para a Matemática, muitos 

conceitos devem ser formalizados porque nos permitem organizar e trabalhar com esses 

conceitos e propriedades, numa estrutura lógica bem definida. Hoje utilizamos os números 

naturais, suas propriedades e operações de forma rotineira, sem levar em consideração que 

esse conjunto tem uma estrutura própria e bem definida.  

Apesar de todas as regras e propriedades operatórias serem válidas para todos os 

conjuntos numéricos trabalhados no Ensino Médio, cada um deles tem uma estrutura própria 

e bem definida, por isso tem algumas propriedades válidas para determinados conjuntos que 

não são válidas para outros. Por exemplo, o conjunto dos números naturais tem um menor 

elemento no conjunto, que é o zero; para obter um número natural maior e mais próximo de 

outro número natural soma-se uma unidade e, conhecendo um deles, é fácil indicar qual o 

natural que vem logo a seguir, para isso soma-se uma unidade ao anterior. Se considerarmos 

os números negativos, essas três características dos números naturais não são válidas para 

os números racionais, irracionais e reais. 

No conjunto dos números naturais, existe um processo bem definido para se encontrar 

o próximo número somando-se uma unidade ao anterior e com esse processo podemos obter 

todos os números naturais. Uma característica desse processo é que é passível de se usar 
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em sistemas de computadores porque é bem definido, não sendo aleatório, um passo vai 

gerando os demais. Por exemplo: se você dá um comando para o computador expelir todos 

os números naturais entre 10 e 100, facilmente ele dará a resposta, pois vai somando uma 

unidade ao 10 e rapidamente chega ao 100. Caso peça ao computador para gerar todas as 

frações racionais entre 10 e 100, o computador deverá dividir um número natural pelo outro 

e verificar se a fração está entre 10 e 100. Apesar de existirem infinitos números racionais 

entre dois outros quaisquer, as frações racionais são contáveis e dessa forma o computador 

poderá dar uma resposta, mas para isso poderá levar um tempo enorme. Se pedirmos os 

números reais entre 10 e 100, o computador não conseguirá nos dar a resposta porque os 

números reais não são contáveis, como os naturais e os racionais. Apesar de serem três 

conjuntos infinitos, o infinito de cada um é diferente, sendo assim, uma característica própria 

de cada conjunto numérico. 

Os números são infinitos, bem como são infinitos os pontos de uma reta. Com isso, 

parece ser natural que os números possam ser relacionados e representados pelos infinitos 

pontos que constituem a reta. 

Apresentamos um diálogo entre números naturais com a intenção de esclarecer algumas 

características e propriedades dos números naturais, bem como é a correspondência entre 

os números naturais e os pontos da reta. 

 

 

 

16 

17 
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Faça um comentário sobre cada resposta dada na Questão 6), indicando o que levou você 

a mudar a resposta dada anteriormente. 

 

Os gregos utilizavam razões entre números inteiros positivos (hoje chamamos essas 

razões de números racionais) para realizar medidas de comprimentos, áreas, volumes, o que 

satisfazia as necessidades locais de medição. Porém, com o desenvolvimento da Matemática, 

foi sendo necessária a “criação” de novos conjuntos numéricos, para comportar operações 

que não são possíveis dentro de um conjunto, como, por exemplo, as subtrações e as 

divisões no conjunto dos números naturais. Para que toda divisão de divisor não nulo fosse 

possível, estendeu-se o campo dos números naturais para o campo dos números racionais. 

 

 

 

 

 

 

 

18 

19 
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O conjunto dos números racionais (campo racional) 

 

11) Qual sua definição para número racional? 

 

“Os homens da Idade da Pedra não usavam frações, mas com o advento de culturas 

mais avançadas durante a Idade do Bronze parece ter surgido a necessidade do conceito de 

fração e de notação para frações” (BOYER, 1974, p. 9). 

Algumas frações racionais eram utilizadas pelos egípcios por volta de 2000 a.C em 

seu sistema de pesos e medidas, bem como por outros povos antigos. Os gregos não 

consideravam as frações racionais como números, mas as usavam como razão entre 

grandezas. Isso mostra que o uso dos números racionais é muito antigo.  

Diofanto de Alexandria, que provavelmente viveu no século III da nossa era, “foi o 

primeiro matemático grego a reconhecer francamente as frações como números” (DANTZIG, 

1970, p. 81). Segundo o mesmo autor, até o século XVII, as operações aritméticas eram 

limitadas aos números naturais e, na década de 1860, começa com Weierstrass e seus 

seguidores um movimento chamado Aritmetização da Matemática, cujo objetivo é o de 

separar os conceitos puramente matemáticos de ideias intuitivas, adquiridas pela Matemática 

através dos séculos, devido à associação com a Geometria e a Mecânica. 

Os primeiros passos trilhados por esse movimento foram as considerações sobre os 

racionais que levaram à construção do conjunto dos números racionais de forma a preservar 

as propriedades das operações que eram válidas no conjunto dos números naturais.  

Até o século XVII, os algebristas usavam exclusivamente os números naturais para 

realizar todas as operações aritméticas. Por isso sempre era possível a soma, a multiplicação 

e a potenciação. As operações inversas, como subtração, divisão e radiciação só eram 

possíveis sob condições restritas (DANTZIG, 1970). Por razões aritméticas, foi sendo 

necessário ampliar os conjuntos numéricos para que fosse possível realizar as operações 

inversas. Com a ampliação do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números 

racionais, toda divisão com números naturais, exceto com divisor zero, passou a ser 

possível. 

 

12) O texto relata que nem sempre na divisão de dois números naturais obtemos um número 

natural. Com isso, foi necessário ampliar esse conjunto para que toda divisão, exceto por 

zero, fosse possível, surgindo, assim, o conjunto dos números racionais. Diante disso, 

fazemos a seguinte afirmação: “todo número natural é racional, mas nem todo número 

racional é natural”. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Por quê? 
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Leia o diálogo entre os números: 

 

 

 

Expresse novamente sua definição para número racional e reescreva a resposta dada 

na Questão 8). 

 

A seguir, faremos algumas atividades para entender melhor o conjunto dos números 

racionais. 

 

13) Utilizando uma calculadora, faça as divisões abaixo e escreva, na frente dos números, os 

resultados obtidos: 

𝑎)
1

2
=               𝑏)

3

20
=                  𝑐) 

5

3
=                          𝑑) 

37

30
=                    

𝑒)
121

50
=                                   𝑓)

100

25
=                            𝑔)

13

7
=                       

a) Ao dividir o numerador pelo denominador de um número racional, obtemos outro tipo 

de número ou o mesmo número representado de forma diferente? Justifique. 

b) O resultado que você encontrou na calculadora representa o valor exato do número? 

Por que você acha que sim ou por que você acha que não? 

20 

21 
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c) Um estudante, utilizando o algoritmo da divisão, dividiu o numerador pelo denominador 

do número racional 
2

3
 e obteve como resultado 0,666 … . Esse valor é menor que 

2

3
, ou 

é exatamente igual a 
2

3
? Por quê? 

d) Indique quais os possíveis tipos de números que resultam de uma divisão de números 

inteiros, ou seja, de um número racional na forma fracionária. 

 

 

 

 

Responda novamente a Questão 9) 

 

 

14) Se temos um número decimal com expansão decimal finita ou uma dízima periódica 

qualquer, sempre existirá um número racional na forma 
𝑝

𝑞
, com 𝑝 e 𝑞 números inteiros e 𝑞 ≠

0, correspondente a esses números? Por quê? 

 

15)  

a) Ana fez a seguinte afirmação: entre dois números racionais quaisquer existem infinitos 

números racionais. A afirmação de Ana é verdadeira ou falsa? Justifique. 

22 

23 
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b) A cada número racional corresponde um ponto na reta. A cada ponto da reta corresponde 

um número racional? Justifique. 

c) O conjunto dos números naturais é um conjunto discreto. Dizemos que o conjunto dos 

números racionais é um conjunto denso. O que você entende por essa afirmação? 

 

 

 

 

24 

25 

26 
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Baseado nos quadrinhos e nas discussões que deles fizemos, elabore um pequeno texto 

que responda às perguntas feitas nas questões 10) e 11). 

 

16) Você utiliza uma tesoura ideal para cortar um fio (nesse caso, a tesoura corta o fio em um 

único ponto), produzindo dois pedaços de fio. É sempre possível exprimir a razão entre os 

tamanhos dos dois pedaços por um número racional? O que fez você chegar a essa 

conclusão? 

 

 

27 

28 

29 
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O conjunto dos Números Irracionais 

Deus fez os números inteiros30, todo o resto é criação do homem. 

LEOPOLD KRONECHER 

 

Os números inteiros surgem do processo de contar coleções de objetos, mas as 

necessidades da vida diária requerem, além da contagem de objetos, a medição de 

comprimentos, áreas, volumes, tempo e outras coisas, sendo essas necessidades básicas 

de medição satisfeitas com os números racionais. E os números irracionais, onde entram 

nessa história? 

Os números irracionais entram em cena na Matemática com os segmentos 

incomensuráveis com os quais os gregos se depararam no século V a.C. Os geômetras da 

Grécia antiga e matemáticos de outras terras trabalhavam com aproximações racionais 

bastante razoáveis quando se precisava calcular raízes irracionais ou mesmo calcular o 

comprimento ou área de uma circunferência que envolve o número irracional 𝝅. Para cálculos 

de problemas diários, no Oriente antigo se utilizava 𝝅 = 𝟑 e no papiro de Rhind do antigo 

Egito se encontra 𝝅 = (
𝟒

𝟑
)

𝟒

≅ 𝟑, 𝟏𝟔𝟎𝟒. A primeira tentativa científica de determinar o valor de 

𝝅 parece ter sido realizada por Arquimedes (c. 240 a.C.) que chegou a um resultado entre 
𝟐𝟐𝟑

𝟕𝟏
 

e 
𝟐𝟐

𝟕
. Ptolomeu (c. 150 d.C.) chegou à notável aproximação de 𝝅 como 

𝟑𝟕𝟕

𝟏𝟐𝟎
 que é 3,1416 (EVES, 

1995).  

A partir daí, os matemáticos foram aprimorando cada vez mais o valor de 𝝅 com 

aproximações racionais cada vez mais próximas de seu valor real. A primeira prova rigorosa 

de que 𝝅 é irracional foi dada por Lambert (1728-1777) (EVES, 1995). Em 2002, com a ajuda 

de um computador, uma equipe da Universidade de Tóquio chegou ao valor de pi com 

1.241.100.000.000 casas decimais, mas podemos ter certeza de que nenhum computador, por 

mais potente que seja, é capaz de calcular seu valor exato, pois 𝝅 é um número irracional. 

Mesmo atualmente, instrumentos de medida bastante precisos não utilizam um 

número muito elevado de casas decimais para estabelecer uma medida. Além do mais, 

podemos fazer aproximações racionais dos números irracionais com qualquer grau de 

precisão desejado. Com isso, nos vem uma pergunta: para que o uso dos números 

irracionais, se os números racionais resolvem de maneira satisfatória a questão da medição? 

Do ponto de vista prático, não há necessidade intrínseca dos irracionais, porém, do 

ponto de vista teórico, sua importância é inquestionável. O matemático não vê um conjunto 

de forma isolada e sim como um todo. Como imaginar que apesar do caráter infinito e denso, 

o conjunto dos números racionais deixa a reta repleta de “buracos” que são preenchidos por 

                                                             
30 Nessa época, os matemáticos consideravam como números inteiros o que atualmente é o conjunto dos 
números naturais. 
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outro tipo de número? Que tipo de número satisfaz a simples equação quadrática 𝒙𝟐 = 𝟐? Se 

a diagonal de um quadrado e seu lado não são comensuráveis, que tipo de número expressa 

o resultado da razão entre esses dois segmentos de reta? Que tipo de número expressa o 

resultado da razão entre o comprimento C da circunferência e seu diâmetro D, se esses 

segmentos não são comensuráveis? Parecem problemas simples de se resolver, mas é fato 

que vários e excelentes matemáticos, de diferentes épocas, se debruçaram horas a fio sobre 

essas questões.  

 

17)  

a) Qual sua definição para número irracional? 

b) Uma fração também pode representar um número irracional? Por quê? Dê exemplos. 

 

Os quadrinhos abaixo procuram esclarecer critérios para a decisão de racionalidade 

ou de irracionalidade de números. 

 

 

30 

31 
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Com o passar do tempo, o conjunto dos números irracionais foi sendo esclarecido e 

verificou-se quão mais ricos e mais numerosos são os números irracionais, em relação aos 

racionais. Para esclarecer um pouco mais esse conjunto, faremos algumas atividades que 

exploram algumas propriedades dos elementos desse conjunto, às vezes comparando-os 

com os racionais, pois esses dois tipos de números são muito distintos um do outro. 

 

 

36 

37 

38 
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Responda novamente à Questão 13) 

 

18) Utilizando uma calculadora, encontre a forma decimal dos números abaixo, escrevendo 

o resultado correspondente. E depois responda às perguntas que seguem: 

1) 
41

23
 

2) √6 

3) 
3407

3300
 

4) 
√16

4
 

5) 
1

8
 

6) 
√5

3
 

a) Os resultados encontrados na calculadora representam o valor exato dos números? 

Por quê? 

b) Escreva quais números são racionais e quais são irracionais.  

c) O que garante um número ser racional e outro ser irracional?  

d) Um número é representado pela expansão decimal infinita, mantendo o mesmo 

padrão (entre dois números 3 sempre aparecerá um zero a mais)  1,3030030003... 

. Esse número é racional ou irracional? Por quê? 

 

19) Quando se extrai a raiz quadrada de 5, obtém-se a igualdade √5 = 2,23606797749979 … 

. Considere a sequência 2,0; 2,2; 2,23; 2,236; 2,2360; 2,23606; 2,236067; 2,2360679; 

2,2360679; e assim por diante, ou seja, sempre acrescentamos na sequência um número 

que tem mais um dígito, escolhido na expansão decimal de √5. 

a)  Podemos afirmar que esta sequência estará cada vez mais próxima de √5? Por quê? 

43 
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b)  Podemos afirmar que esta sequência sempre estará limitada ao intervalo de 2,2 a 2,3? O 

que levou você chegar à sua conclusão? 

c)Podemos dizer que a sequência também nunca ultrapassará 2,23607? Por quê? 

 

20) Os três pontos ao final de uma dízima periódica, como em 2,97231231231..., têm o mesmo 

significado que ao final de números irracionais, como, por exemplo, 2,97142733315...? Por 

quê? 

 

 

 

Reveja a resposta dada à Questão 16) 

 

21) O que garante um número ser racional ou irracional? 

 

22) Todo número racional tem uma representação na reta numérica. Todo irracional, mesmo 

com expansão decimal infinita e não periódica, também tem uma representação na reta 

numérica? Por quê? 

 

44 
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Reveja a resposta dada à Questão 18) e responda se você conhece o conjunto numérico 

ao qual o conjunto  se refere no último quadrinho. 

49 

50 

51 

52 
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Conjunto dos Números Reais (Campo Real) 

 
A matemática se compõe de dois domínios amplos e antitéticos, 

o contínuo e o discreto. 

HOWARD EVES 

 

A ausência de um tratamento adequado para os números irracionais, 

consequentemente dos números reais, que abarcam os números racionais e os irracionais, 

não impediu o grande progresso da Matemática do século XVI ao século XIX.  

A aplicabilidade do Cálculo, criado no século XVII por Isaac Newton (1643–1727) e 

Gottfried Leibniz (1646–1716), levou os matemáticos a usá-lo indiscriminadamente e, às 

vezes, com base em fundamentos intuitivos, causando alguns escândalos lógicos. Porém, o 

uso da Matemática não deve ser feito de maneira cega ou baseada unicamente no intuitivo, 

mas deve estar calcada em uma fundamentação teórica consistente para que não ocorram 

discrepâncias quando se a utiliza.  

A produção de um grande volume de conhecimentos, com o advento do Cálculo, 

levou a demandas teóricas que precisavam ser solucionadas. Dentre essas, estava uma 

fundamentação matemática adequada do conceito de número real. Motivados por essa e 

outras demandas, começa, no século XVIII, um movimento denominado Aritmetização da 

Análise, já comentado anteriormente.  

A conclusão definitiva, e na época controversa, da fundamentação do conceito de 

número ocorreu somente no final do século XIX, principalmente com os trabalhos propostos 

por Richard Dedekind (1831-1916), que elaborou uma fundamentação para os números reais, 

de Georg Cantor (1845-1916), que provou a existência de diferentes tipos de infinito, e de 

Giuseppe Peano (1858-1932), que elaborou quatro axiomas sobre os quais poderia ser 

construída toda a teoria dos números naturais. No que segue, destacamos as ideias de 

Richard Dedekind por considerarmos pertinentes ao nosso estudo sobre números reais. 

Atribuímos à reta a qualidade de ser completa, sem lacunas, contínua. Mas em que se 

consiste essa continuidade? Preocupado com essa questão, Dedekind procura formular uma 

propriedade característica e precisa da continuidade da reta, que permite desenvolver, em 

bases científicas, o estudo de todos os campos contínuos.  

Esse matemático relata que a questão do mistério da continuidade seria revelado por 

um evidente e simples axioma31: 

                                                             
31 São dois tipos de pressuposições em que aplica à “palavra axioma somente a algo conhecido ou aceito como evidente, 
enquanto a palavra postulado se [refere] a alguma coisa a ser ‘requerida’” (BOYER, 1974, p.76). Em outras palavras, axioma 
é uma proposição aceita como verdade inicial devido à sua evidência, não precisando ser demonstrada e postulado é uma 
sentença que não é provada ou demonstrada, mas que se torna um consenso inicial para a elaboração de uma teoria e 
muitas vezes um é tomado como sinônimo do outro (Nota do autor). 
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Se todos os pontos de uma linha reta são divididos em duas classes, de modo que 

qualquer ponto da primeira classe fique à esquerda de qualquer ponto da segunda, 

então existe um, e apenas um, ponto que causa tal divisão em duas classes, essa 

partição da linha reta em duas porções. (DEDEKIND apud DANTZIG, 1970, p. 155-156). 

 

Analisemos a questão colocada por Dedekind: 

 

Fonte: Caraça (1951, p. 59) 

Como mostra a figura, fica evidente que todo ponto P da reta a divide em duas partes 

(classes), a dos pontos que estão à esquerda de P, a classe (A), e a dos pontos que estão à 

direita de P, a classe (B) e o próprio ponto pode ser colocado em uma classe ou outra. A 

repartição da reta em duas partes, (A) e (B), feitas pelo ponto P, satisfaz a dois princípios:  

 Nenhum ponto escapa à repartição. 

 Todo ponto da classe (A) está à esquerda de todo ponto da classe (B). 

Nesse caso, diz-se que todo ponto P da reta produz nela um corte. Daí se estabelece 

uma indagação: será que a recíproca é verdadeira?, ou seja, será que haverá sempre um 

ponto P que produza, na reta, esse corte em duas classes? A resposta a esta pergunta é que 

se constituiu o nó a ser desamarrado para explicar a continuidade da reta. 

Dedekind32 caracteriza a continuidade da reta no postulado: “todo o corte da recta é 

produzido por um ponto dela, isto é, qualquer que seja o corte (A,B) existe sempre um ponto 

da recta que separa as duas classes (A) e (B)” (CARAÇA, 1951, p.60).  

A correspondência entre números e pontos da reta é um fato que hoje utilizamos sem 

menores preocupações, mas, na época, surgiu uma pergunta: será que podemos definir no 

conjunto dos números racionais ℚ o conceito de corte? E a resposta foi afirmativa. 

Se fizermos um corte no conjunto ℚ, ele satisfaz aos dois princípios do corte: 1º todo 

número racional será utilizado, e 2º que todo número racional à esquerda do corte é menor 

que todo número racional à direita do corte. Agora verifiquemos se vale o postulado da 

continuidade de Dedekind-Cantor: todo corte no conjunto ℚ tem um número que o separa em 

duas classes? A resposta a esta questão é negativa. Vejamos um exemplo: 

Façamos uma repartição no conjunto dos números racionais em duas classes, (A) e 

(B). Podemos mostrar que nem sempre existe um elemento racional (q) que faça o corte: em 

(A) colocamos todo número racional cujo quadrado seja menor que 2 (𝒒𝟐 < 2), e em (B), todo 

                                                             
32  Atualmente o postulado se denomina postulado de Dedekind-Cantor porque na mesma época Cantor formulou a 
caracterização da continuidade da reta de maneira semelhante. 
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número racional que ao quadrado seja maior que 2 (𝒒𝟐 > 2). Existe um número racional que 

produza esse corte? A resposta é não. Não existe um número racional que, ao quadrado, seja 

2. Esse número não existe no campo racional. Sendo assim, o conjunto ℚ não satisfaz ao 

postulado da continuidade. 

Mas existe algum conjunto que satisfaça ao postulado da continuidade de Dedekind-

Cantor? A resposta é sim, e esse conjunto é o conjunto dos números reais ℝ. Dedekind 

expressa cada elemento desse conjunto na citação: 

[…] chamo de número real ao elemento de separação das duas classes dum corte 

qualquer no conjunto dos números racionais; se existe um número racional a separar 

as duas classes, o número real coincidira com esse número racional; se não existe tal 

número, o número real dir-se-á irracional. (DEDEKIND apud CARAÇA, 1951, p. 62) 

Para finalizar nossa discussão, acrescentamos o famoso axioma de Dedekind-Cantor: 

“É possível associar a qualquer ponto na reta um único número real e, inversamente, 

qualquer número real pode ser representado de maneira única por um ponto numa reta” 

(DEDEKIND apud DANTZIG, 1970, p. 157). Assim, podemos dizer que há uma 

correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números reais, fato que não acontece 

com os demais conjuntos numéricos.  

A reta é um conjunto de pontos que possui algumas propriedades características: 

“infinidade, ordenação, densidade, continuidade” (CARAÇA, 1951, p. 55). Baseado nas ideias 

de Caraça (1951), podemos dizer que a reta é infinita, porque é constituída por infinitos 

pontos adimensionais; é ordenada, porque dados quaisquer dois pontos A e B da reta, 

podemos dizer que se A precede B está à esquerda desse; a reta é densa, porque entre 

quaisquer dois de seus pontos existem infinitos outros. Há na reta mais do que a simples 

densidade, ela é completa, sem “buracos”, ou seja, contínua.  

Como mostrou Dedekind, podemos fazer uma correspondência biunívoca entre os 

pontos da reta e os números reais. Então, concluímos que ℝ é um conjunto infinito (existem 

infinitos números reais), o conjunto dos números reais é um conjunto ordenado (dados dois 

números reais quaisquer posso indicar qual deles é o menor ou maior, sendo que não existe 

nem um menor e nem um maior número real que todos os outros), é denso (dados dois 

números reais quaisquer existem infinitos outros entre esses dois) e, além de denso, é 

completo (qualquer ponto P que representa um corte na reta corresponde a um número real, 

e vice-versa). 

 

23) Um professor pediu a seus alunos que escrevessem uma definição para números reais. 

Das definições apresentadas, o professor separou algumas para discutir com a turma: 

i. Ana escreveu que qualquer número é um número real. 

ii. Bianca respondeu que número real é qualquer número racional ou irracional. 
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iii. Célio indicou a representação: ℝ = ℚ ∪ 𝕀. 

iv. Dário disse que números reais são aqueles que, em módulo, podem expressar qualquer 

medida. 

v. Eliana indicou que número real é qualquer número que tenha uma representação na forma 

decimal. 

Você considera alguma dessas afirmações incorreta? Em caso afirmativo, indique qual(is), 

e por quê. 

 

Caso não concorde com a resposta dada por você à Questão 19) reescreva-a. 

 

24) Classifique as sentenças abaixo em V, se você a considera como verdadeira, ou F, se você 

considerar como falsa. Pedimos que justifique o que fez você classificar as sentenças como 

falsas. 

a)  (     ) 0 (zero) é um número natural. Como todo número natural é racional, 0 (zero) 

também é racional. Se todo racional é real, 0 (zero) também é um número real. 

b) (     ) Número real é um número racional ou irracional. Se 0 (zero) é um número racional, 

ele não pode ser um número irracional. 

c) (     ) Um número racional também poderá ser um número irracional e vice-versa. 

d) (     ) O número real que vem logo após o 0,9 é 0,10. 

e) (     ) Entre 1,9 e 2,1 existe um único número natural e infinitos números reais. 

f)  (     ) A todo número real corresponde um ponto na reta, e a todo ponto da reta 

corresponde um número real. 

g) (     ) 
1

8
= 1,8 

h) (   ) 1,6785 … 1  é um número irracional, pois tem expansão decimal infinita e não 

periódica. 

i) (     ) Entre quaisquer dois números reais distintos existem números racionais e 

irracionais.  
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Os números negativos 

25) O que você entende por um número negativo? 

 

Os gregos antigos não consideravam as frações como números e sim como razão 

entre os números (2, 3, 4, ...). Lembre-se que o zero ainda não existia e o número um era 

considerado como a unidade, o gerador de todos os outros. Como os racionais, os números 

negativos não eram tidos como números, eram associados a questões como para expressar 

dívidas, débitos, ou grandezas que podem ser medidas em sentidos opostos, ideias que 

permaneceram por um longo período e como ainda, de certa forma, utilizamos.  

Diferentemente dos gregos antigos, a ideia de números negativos para os chineses 

dos primeiros séculos de nossa era parece não ter causado grandes dificuldades, pois 

estavam acostumados a calcular com dois conjuntos de barras de cores diferentes, 

utilizando barras pretas para representar os números negativos e vermelhas para representar 

os números positivos; porém, não aceitavam um número negativo como solução de uma 

equação (BOYER, 1974). 

Entre os gregos, quando nos referimos a números negativos, destacamos Diofanto 

de Alexandria que viveu no século III de nossa era. Em Schubring (1986), encontramos que, 

se por um lado Diofanto já se referia à subtração de quantidades e explica regras de sinais 

para se trabalhar com números negativos, por outro lado não admitia raízes negativas de 

equações, denominando estas soluções como absurdas. 

Coube aos hindus elevar tanto o zero quanto os números negativos ao status de 

número. Nos trabalhos do matemático hindu Brahmasphuta, que viveu em 628, encontram-

se “soluções gerais de equações quadráticas, inclusive duas raízes mesmo quando uma 

delas é negativa. A aritmética sistematizada dos números negativos e do zero, na verdade, 

encontra-se pela primeira vez em sua obra” (BOYER, 1974, p.160). O mesmo autor nos 

informa que Bhaskara, outro importante matemático hindu do sec. XII, foi quem primeiro 

apontou que todo número positivo tem duas raízes quadradas, uma positiva e outra negativa, 

ou seja, em linguagem moderna: 𝒙𝟐 = 𝒂 (𝒂 ≥ 𝟎) então 𝒙 = ±√𝒂 → 𝒙 = ±𝒂 e que não é possível 

extrair a raiz quadrada de um número negativo, isto é, em linguagem moderna 𝒙𝟐 = −𝒂 (𝒂 > 0) 

não é um número real. Apesar disso, vale ressaltar que os indianos usavam os números 

negativos sem muita preocupação de ordem teórica. 

No século VII, os hindus já reconhecem os negativos como números; porém, na 

Europa medieval ainda não se consideravam os negativos como números. Foi longo o 

processo para que os matemáticos europeus entendessem e aceitassem plenamente os 

números negativos e os elevassem ao status de número.  
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A não aceitação dos números negativos nesta época pode ser exemplificada com 

atribuições que lhes davam alguns matemáticos de renome, como o matemático alemão 

Michael Stifel (1486-1567), que os denominava números absurdos; o italiano Gerolamo 

Cardano (1501-1576), que os designava de números fictícios; de falsas raízes o francês René 

Descartes (1596-1650) chamava as raízes negativas de uma equação; e o importante 

matemático francês François Viète (1540-1603) simplesmente os rejeitava. 

De acordo com Gaud e Guichard (1991), os números negativos, juntamente com os 

números complexos, aparecem no Ocidente ao final do século XV e século XVI em trabalhos 

de matemáticos interessados nas raízes que são soluções de equações, como, por exemplo 

Nicolás Choquet (ca 1450, ca 1500) e Gerolamo Cardano (1501-1573).  

Depois de dois séculos, matemáticos europeus ainda se recusavam a considerar os 

negativos como número. Esta recusa pode ser constatada no trabalho de Schubring (1986), 

que faz um apanhado das controvérsias históricas que cercam a existência dos números 

negativos, especialmente após o século XVII. O autor cita que Lazare Carnot (1753-1823) 

refuta o estado matemático dos números negativos, vendo a possibilidade da subtração a – 

b somente quando a > b, posição assumida quase que por unanimidade pelo público francês; 

D’Álembert admite as quantidades negativas como falsas posições que devem ser traduzidas 

em quantidades positivas, ideias que persistem até o século XIX e encontrada em 

manuscritos como os de Bezout, Lacroix, Bumblebee, e outros. 

Schubring (1986) nos informa, ainda, que os alemães não tiveram tanta resistência 

para admitir o estatuto de número para os negativos quanto os franceses. Apesar de alguns 

seguirem as ideias francesas, outros não experimentaram a rejeição dos números negativos 

como A.G. Kastner (1719-1800) e G. S. Klügel (1739-1812), sendo que a maior refutação às 

ideias de Carnot vem de W. A. Förstemann (1742-1806), por meio de seu trabalho, que 

constituiu a primeira apresentação verdadeiramente precisa dos números negativos, 

estabelecendo sistematicamente a separação entre quantidade e número. 

Nesta mesma linha de pensamento estão H. D. Wilckens, que introduziu distinções 

nítidas entre o sinal da operação, o sinal de um número e o valor absoluto de um número, 

propondo a notação 𝒂 + �̅� = 𝟎  que, em linguagem atual, é equivalente a: 𝒂 − 𝒂 = 𝟎 , 

importante propriedade aritmética para a soma de quantidades opostas; e A. Metz, que 

desenvolve o conceito de oposição e diz que agora fica fácil entender porque – 𝟕 <  −3. 

Partilhando estas mesmas ideias está o famoso filósofo Immanuel Kant (1724-1804), quando 

escreve o “Experiência de introduzir as quantidades negativas na Filosofia” (tradução 

nossa)33. 

                                                             
33 No original: Essai d'introduire les quantités négatives dans la philosophie. 
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Compactuando com a aceitação dos negativos como números, destacamos um dos 

mais proeminentes matemáticos do século XVIII, Leonhard Paul Euler (1707-1783). Euler 

admite os números negativos como entidades genuinamente matemáticas, não 

considerando que a quantidade a ser subtraída deve ser sempre menor, afirmando, sem 

reservas, que, por exemplo, 25 – 40 = – 15, considerando, ainda, as séries 0, 1, 2, 3, 4, ... e ... 

– 4, – 3, – 2, – 1, 0, sendo que a união destas duas séries compõe o conjunto que atualmente 

chamamos de conjunto dos números inteiros. 

O desvencilhamento da ideia de número negativo ligado especificamente ao conceito 

concreto de quantidade (expressar dívidas, por exemplo) é o que o caracteriza como um ente 

matemático abstrato, assim, elevado ao status de número. 

 

Os números complexos 

Eu achei uma espécie de raiz cúbica muito diferente das outras, que  
aparece no capítulo sobre o cubo igual a uma quantidade e um número. ... 

 A princípio, a coisa toda me pareceu mais baseada em sofismas que  
na verdade, mas eu procurei até que achei uma prova. 

RAFAEL BOMBELLI 

Como resolver a simples equação 𝒙𝟐 + 𝟒 = 𝟎? Ou encontrar dois números cuja soma 

é 10 e o produto é 41? A solução para essas perguntas não pode ser dada por um número 

real, mas a solução existe e são números. 

Problemas que recaem em uma equação do 2º grau já aparecem nos tabletes de argila 

dos Sumérios e em Papirus do antigo Egito e são estudados na Índia no século XII. Na Europa 

medieval, este tipo de equação também era utilizado, mas os resultados negativos eram 

descartados, como vimos nas leituras sobre os números negativos. Porém, ocasionalmente, 

ao resolver estas equações, as soluções levavam a raízes negativas que eram interpretadas 

como sendo que o problema proposto inicialmente não tinha solução, pois a equação era 

vista como a formulação de um problema concreto. Apesar do longo tempo em que esse tipo 

de equação existe e foi trabalhado, não foi por meio das equações de segundo grau que 

surgiram o uso dos números complexo, e sim por meio das equações de terceiro grau, como 

veremos a seguir.  
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Os números complexos aparecem, no século XVI, nos estudos de equação, realizados 

por Girolamo Cardano (1501-1576), que em seu livro “Ars Magna” dá alguma atenção às 

raízes negativas de uma equação e ao cálculo de números imaginários. Mas é nos trabalhos 

de Rafael Bombelli (1526- 1572) que se percebe a necessidade de se introduzir os números 

complexos. Ao utilizar a fórmula desenvolvida para a resolução de equações de terceiro grau, 

na equação 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓𝒙 + 𝟒, Bombelli obtém, como resultado 𝒙 = √𝟐 + √−𝟏𝟐𝟏
𝟑

+ √𝟐 − √−𝟏𝟐𝟏
𝟑

. 

Ele percebe que a equação tem três soluções reais: 𝟒, −𝟐 + √𝟑 𝒆 − 𝟐 − √𝟑  e, com isso, 

surgem algumas perguntas: como é possível obter as três raízes reais por um método que 

faz aparecer números que não são reais? Como números reais podem ser gerados por meio 

de operações com expressões contendo números imaginários? Bombelli percebeu que 

estava frente a uma grande descoberta. 

Muitos estudos foram realizados até que os números complexos adquirissem o status 

de número, no século XVIII, com suas representações geométricas elaboradas por Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855) e Jean Robert Argand (1768-1822) e da sua álgebra apresentada 

por William Rowan Hamilton (1805-1865) em 1833, mas esta é uma outra história que será 

desvendada ao final do seu curso de Ensino Médio. 

26) Os números −√5  e √−5  são ambos números complexos? Se sua resposta for não, 

justifique por quê. 

27) Os números −√8
3

 e √−8
3

 são ambos reais? Por quê? 

 

 

A origem dos números, que começa com os naturais, está impregnada de aspectos 

concretos, pois os processos de contagem estavam ligados às coisas que se precisavam 

contar, da mesma forma que os números utilizados para medir estavam impregnados das 

coisas que precisavam ser medidas e, por muito tempo, só se aceitava a resolução de 

problemas em que os números estivessem intimamente ligados à realidade. Enquanto nossa 

mente não percebeu que os números são criações humanas e, por isso, entes matemáticos 

abstratos, os números ficaram reduzidos à sua utilidade prática. A partir do instante em que 
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se tem uma ideia abstrata de número, estamos preparados para alçar voos no campo 

numérico da Matemática. 

 

A necessidade do uso dos símbolos na Matemática e a representação de 

intervalos reais 

Essas amigas traiçoeiras, as próprias letras do  
alfabeto , que antes se juntavam para formar as doces  

harmonias da língua portuguesa, agora só formam 
 cabalas misteriosas em associação com os  

números e outros símbolos inteligíveis. 

JOHN A. FOSSA 

 

28) O que você entende por variável? E por incógnita? 

 

 

 

Responda novamente à Questão 24). 

 

Como os símbolos que representam os números, a notação algébrica demorou muito 

tempo para se estabelecer, bem como para que o uso dos símbolos algébricos fossem 

universalmente aceitos e padronizados. A álgebra passou por três estágios até constituir 

uma ferramenta extremamente útil e abrangente.  

Num primeiro estágio se tem a “álgebra retórica”, também denominada primitiva, em 

que os argumentos para se resolver um problema eram completamente escritos em palavras. 

Como exemplo, na época, para se enunciar o teorema de Pitágoras deveria ser escrito: “o 

quadrado do maior lado de um triângulo retângulo qualquer é equivalente à soma dos 

quadrados dos outros dois lados”. Atualmente, sabemos que a é a hipotenusa e b e c são 

catetos, e representamos o teorema de Pitágoras simplesmente por 𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐. 
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No desenvolvimento da álgebra simbólica, tivemos um estágio intermediário, 

denominado álgebra sincopada ou lacônica, em que foram adotadas algumas abreviações. 

Seu início se dá com Diofanto, que faz uso de abreviações para simbolizar operações que se 

repetem muito. 

Por fim, chegamos ao estágio simbólico, ou final. Segundo Eves (1995), o início do 

simbolismo algébrico final é observado em trabalhos como o publicado em 1557 por Robert 

Record, onde se fez, pela primeira vez, o uso do símbolo moderno de igualdade ( =  idealizado 

por um par de segmentos paralelos). O atual símbolo de radical (√  , adotado talvez porque 

lembra a letra minúscula r de raiz) foi introduzido por Christoff Rudolff em seu livro publicado 

em 1525. Michael Stifel (1486-1567) publica, em 1544, uma obra que traz os sinais +, −  𝒆  √  

e, muitas vezes, utiliza uma letra para representar uma incognita. Eves (1995) nos relata que 

o desenvolvimento do simbolismo algébrico muito deve ao francês Fançois Viète (1540-1603), 

pois foi quem “introduziu a prática de se usar vogais para representar incógnitas e 

consoantes para representar constantes” (EVES, 1995, p. 309). Atualmente, fazemos o 

contrário, utilizamos as primeiras letras de nosso alfabeto para indicar constantes e as 

últimas letras para indicar variáveis, convenção que, segundo Eves (1995) começou com 

René Descartes (1596, 1650).  

Sobre a evolução e importância da notação algébrica, expomos a fala de Dantzig 

(1970): 

O leigo pode achar difícil estimar a conquista de Vieta a seu valor real. A notação literal 

não é, afinal de contas, uma simples formalidade, um resumo conveniente, na melhor 

das hipóteses? Não há dúvida de que é mais fácil escrever  

(𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 

mas isso realmente convém mais à mente do que a forma verbal da mesma identidade: 

o quadrado da soma de dois números é igual à soma dos quadrados dos números, 

mais duas vezes o seu produto? 

Mais uma vez, a notação literal teve o destino de todas as inovações de sucesso. O 

uso universal das mesmas torna difícil conceber um tempo em que métodos inferiores 

estavam em voga. Hoje em dia, fórmulas em que letras representam grandezas reais 

são quase tão familiares quanto a escrita comum, e nossa capacidade de manejar 

símbolos é encarada por muitos quase como um dom natural de qualquer homem 

inteligente; mas é natural apenas porque se tornou um hábito fixo em nossas mentes. 

Nos dias de Vieta, essa notação constituía uma mudança radical em tradições 

seculares. E, realmente, como podemos chamar de natural um artifício que escapou 

inteiramente ao grande Diofanto e a seus inteligentes sucessores árabes, enquanto o 

engenhoso Fibonacci esteve a ponto de descobri-lo, mas passou adiante! (DANTZIG, 

1970, p.84-85) 

 

É inquestionável a contribuição de Viète à questão das notações algébricas, mas 

também temos outras contribuições importantes, como a de Thomas Harriot (1560-1621) que 
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melhorou a notação para potências de Viète e introduziu na Matemática os símbolos “> e < 

para ‘maior que’ e ‘menor que’, respectivamente; mas esses símbolos não foram aceitos 

imediatamente por outros autores” (EVES, 1995, p.348).  

 

 

 

 

 

Segundo Dantzig (1970), antes de Víète os símbolos tinham noções pré-concebidas, 

significando um número inteiro como em “arithmus”, de Diofanto e o “res”, de Fibonacci, 

que são matemáticos representantes da álgebra sincopada. O mesmo autor nos informa que 

“[...] o A de Vieta ou nosso atual x têm uma existência independente do objeto concreto que 

representa. O símbolo tem significado que transcende o objeto simbolizado: por isso não é 

uma mera formalidade” (DANTZIG, 1970, p. 85 e 86) e acrescenta que:  
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Existe uma clara analogia entre a história da Álgebra e a da Aritmética. Nesta, como 

vimos, a humanidade lutou por milhares de anos com uma numeração inadequada por 

falta de símbolos para o nada. Na outra, a ausência de uma notação geral reduziu a 

Álgebra a uma coleção de regras aleatórias para a solução de equações numéricas. 

Assim como a descoberta do zero criou a Aritmética de hoje, a notação literal 

introduziu uma nova era na história da Álgebra. (DANTZIG, 1970, p.85). 

 

Fica claro que a utilização de símbolos na Matemática é extremamente importante, 

pois não é uma mera formalidade. Os símbolos matemáticos são necessários, porque têm a 

capacidade de compactar informações. A importância da notação literal reside no fato de 

passar do individual para o coletivo e “do ‘algum’ para o ‘qualquer’ e para o ‘todo’’’ (DANTZIG, 

1970, p.86), ou seja, a capacidade de generalização. 

A seguir, faremos algumas atividades que utilizam símbolos, em especial os símbolos 

que representam desigualdade entre números reais. 

 

29) Como você faria para nomear todos os números naturais entre 0 e 7? E como faria para 

nomear todos os números reais que estão entre esses dois? Justifique. 
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30) Lima et al. (2004, p. 70-71) definem intervalos reais da seguinte forma: “Sejam a, b 

números reais com 𝑎 ≤ 𝑏. Os nove subconjuntos de ℝ abaixo definidos são chamados 

intervalos34:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessas representações, podemos utilizar a representação geométrica, ou seja, 

representar esses intervalos reais na reta numérica. Sendo assim, represente, se possível, 

todos os números reais entre 0,1 e 0,2 geometricamente (na reta real), algebricamente 

                                                             
34 Lima et al (2004) em sua representação usa parênteses em vez de colchetes para indicar extremos abertos. 

Tomamos a liberdade de fazer a substituição dos parênteses pelos colchetes porque como os próprios autores 

relatam: “alguns autores (principalmente os de livros escolares brasileiros) usam a notação ]𝑎, 𝑏[ em vez de 
(𝑎, 𝑏) e, analogamente, [𝑎, 𝑏[, etc.”(LIMA, et al, 2004, p.71), expressando, enfaticamente, que +∞ e −∞ não 

são números reais, são apenas parte da notação de intervalos ilimitados. 

 

Intervalos limitados com 

extremos a, b 

[𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈  ℝ; a ≤ x ≤ b } 

]𝑎, 𝑏[ = {𝑥 ∈ ℝ ; a < 𝑥 < 𝑏} 

[𝑎, 𝑏[ = {𝑥 ∈ ℝ ; a ≤ x < b } 

]𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈ ℝ ; a < 𝑥 ≤ b } 

Intervalos ilimitados 

]−∞, 𝑏] = {𝑥 ∈ ℝ; 𝑥 ≤ 𝑏 } 

]−∞, 𝑏[ = {𝑥 ∈ ℝ ; x < 𝑏 } 

[𝑎, +∞[ = {𝑥 ∈ ℝ; 𝑥 ≥ 𝑎 } 

]𝑎, +∞[ = {𝑥 ∈ ℝ; 𝑥 > 𝑎 } 

]−∞, +∞[ = ℝ 
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(utilizando os símbolos de desigualdade e uma variável) e simbolicamente (utilizando 

colchetes). Se não houver uma representação para esse intervalo, justifique por que não 

existe. 

 

31) São dados os números reais abaixo: 

1,21231              1,19875              1,21111 …            1,21131           1,21231 …   

a) Utilizando os símbolos de desigualdade (< ou >), coloque-os em ordem crescente. 

b) Que critério você utilizou para decidir se um número na forma decimal é maior ou menor 

do que o outro? 

 

 

 

 

Após ler os quadrinhos você mudaria a ordem dos números que você colocou na Questão 

27)? Por quê? 

 

32) A professora Ana propôs a resolução de um problema aos seus alunos e, ao socializar suas 

respostas, destacou as seguintes: 

 Rodrigo encontrou como resultado 5,238;  

 Isabela deu como resposta 5,2399,  
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 Luana apontou que o resultado era 5,241 

 Marcelo disse que o resultado era 5,25. 

Sabendo que a resposta exata do problema é 5,24, qual aluno encontrou o resultado mais 

próximo desse número? 

 

 

 

33) Classifique as sentenças abaixo em V, se você a considera como verdadeira, ou F, se você 

a considerar falsa. Pedimos que justifique o que fez você classificar as sentenças falsas. 

a) (     )     
1

3
= 0,333 … > 0,333 

b) (   ) A ordenação dos números reais a seguir está feita corretamente: 0 < 0,257 < 0,3 =

0,30 < 0,333 … < 0,324 … < 0,7 < 0,999 < 0,999 … 

c) (    ) O número real 0,27 é maior que o número real 0,3 porque 27 é maior que 3. 

d) (    ) Se 
1

2
= 0,5 e 

1

3
= 0,333 … podemos concluir que 

1

3
 e maior que 

1

2
, porque tem uma 

expansão decimal infinita. 

e) (   ) 1,2 < 1,20 < 1,200 < 1,2000..., porque quanto maior o número de casas decimais maior 

é o número.  

f)  (     ) 0,9 < 0,10 < 0,15 

g) (    ) Considere o intervalo real {𝑥 ∈ ℝ|1,276 … ≤ 𝑥 < 2}. Nesse intervalo, o menor número 

é 1,276... e o maior número é um número do tipo 1,999... . 

 

 

Na Matemática, muitas vezes deixamos nossa intuição prevalecer sobre os 

aspectos teóricos e a questão abaixo exemplifica esse fato. 

34) Observe as operações realizadas com os números racionais abaixo: 

 0,999 … = 0 + 0,999 … = 0 +
9

9
= 0 + 1 = 1 

 1,999 … = 1 + 0,999 … = 1 +
9

9
= 1 + 1 = 2 

 2,999 … = 2 + 0,999 … = 2 +
9

9
= 2 + 1 = 3 
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a) Seguindo o mesmo procedimento, calcule o valor de: 

 3,999... 

 4,999... 

 n,999... (onde n é qualquer número natural) 

b) A que conclusão você chega quando o período da dízima periódica é constituído apenas 

por números 9? 

c) Seguindo o mesmo raciocínio da questão, Mariana afirma que 3,142999 … = 3,143. Você 

concorda com a ideia de Mariana ou não? Por quê? 

d) Existe um menor número real pertencente ao intervalo {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 3} ? Em caso 

afirmativo, indique-o, e em caso negativo, explique por que não existe. 

e) Existe um maior número real pertencente ao intervalo {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 3} ? Em caso 

afirmativo, indique-o, e em caso negativo explique por que não existe. 

f) (     ) 2,7999... = 2,8 = 2,80 
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Reescreva as respostas da Questão 30) 
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35) Considere o intervalo {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 1} representado na reta abaixo. 

 

 

 

Vimos anteriormente que em um intervalo entre dois números podemos fazer infinitas 

subdivisões de 10 em 10, ou seja, se dividirmos o inteiro em 10 partes e tomarmos uma, temos 

1

10
. Se subdividirmos esse em 10 partes iguais e tomarmos uma, temos 

1

100
 e assim 

sucessivamente. Seguindo esse raciocínio, podemos representá-lo pela sequência: 

1,
1

10
,

1

100
,

1

1000
,

1

10 000
, … = 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,00001; …  

a) O processo de encontrar um décimo da medida anterior pode ser repetido infinitamente? 

Por quê? 

b) Se continuarmos a sequência racional 1,
1

10
,

1

100
,

1

1000
,

1

10 000
, …  , estaremos nos 

aproximando cada vez mais de 0 (zero)? Por quê? 

c) Em algum momento esta sequência será 0 (zero)? Por quê?  

d) Se o intervalo real tiver extremos abertos, em algum momento teremos um número 

exatamente igual aos extremos? Por quê? 

 

36) Um senhor fez um desafio a Antônio e Bernardo. Ganharia certa quantia em dinheiro 

quem respondesse corretamente às quatro perguntas a seguir.  

1) O maior número natural no intervalo {𝑥 ∈ ℕ|0 ≤ 𝑥 ≤ 3} 

2) O maior número natural no intervalo {𝑥 ∈ ℕ|0 ≤ 𝑥 < 3} 

3) O maior número real no intervalo {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 ≤ 3} 

4) O maior número real no intervalo {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 3} 

Antônio indicou um maior número nos quatro casos. Bernardo ganhou o jogo acertando as 

quatro questões. Quais foram as respostas de Bernardo? 

 

37) Considere a seguinte situação: uma barra de ferro tem um comprimento maior e muito 

próximo de 52 cm e é aquecida até que seu comprimento seja exatamente 55,2 cm. 

Represente, por meio de intervalos reais, a variação do comprimento dessa barra, pelo 

menos de duas formas diferentes. 

 

 

  

0 1 
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APÊNDICE B – TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DA 

INSTITUIÇÃO  

 

Termo de Autorização e Compromisso da Instituição Coparticipante do 
Projeto de Pesquisa  

 

 

Autorizo a realização do projeto de pesquisa “Ordem e completude: caminhos para compreender 

intervalos de números reais” sob responsabilidade do pesquisador Gerson Geraldo Chaves. 

Declaro que, após a emissão do parecer ético do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Anhanguera de São Paulo – UNIAN, tomarei conhecimento das orientações e cumprirei as 

resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS/MS 466/12. Esta instituição está ciente 

de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante da pesquisa, e de seu compromisso 

no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

 

_____________________________________ 

“Assinatura e carimbo do responsável pela coparticipante” 

 

Local e data 

 

Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN  
Rua Maria Cândida, 1.813 – São Paulo – SP – CEP: 02071-013 – Tel.: (11) 2967 9126/ (11) 2967 9110 
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APÊNDICE C – TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DO 

PROFESSOR 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DO PROFESSOR 
COPARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

Este documento visa solicitar sua coparticipação na Pesquisa: Ordem e completude: caminhos 

para compreender intervalos de números reais, que tem como objetivo questões relacionadas 

ao ensino e à aprendizagem desses conceitos da Matemática. 

Para realização da pesquisa, o pesquisador Gerson Geraldo Chaves precisará aplicar um 

Questionário, na turma do 3º ano do Ensino Médio, ocupando dois horários de suas aulas e, no 

início de 2016, precisará de um bimestre para desenvolver sua pesquisa com a turma de 1º ano, 

para coleta de dados.  

Sua coparticipação é de grande importância, visto que suas observações durante a realização das 

atividades poderão contribuir para a elucidação da pesquisa. 

Ciente da importância de minha coparticipação e da disponibilidade das aulas para realização da 

pesquisa, assino este termo. 

 

___________________________________ 

“Assinatura do coparticipante” 

Local e data 

 

Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN  
Rua Maria Cândida, 1.813 – São Paulo – SP – CEP: 02071-013 – Tel.: (11) 2967 9126/ (11) 2967 9110 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 
APLICADO NO ESTUDO PRELIMINAR 

 

QUESTIONÁRIO A 

 

Nome:______________________________________________________________ 

 

Na resolução das atividades, não estamos interessados no que possa ser 

considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que cada 

um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas. 

Lembre-se: 

 Caso queira, não é necessário colocar seu nome, basta o número da chamada. 

 Responda a primeira pergunta e depois siga para as demais e na ordem em que aparecem, 
ou seja, passe para a próxima Questão somente após ter respondido a Questão anterior. 

 Ao ler outra Questão, e mudar de ideia, não apague o que você respondeu anteriormente, 
ao expressar sua mudança de ideia use o verso da folha, na página onde está a Questão, 
colocando o número da Questão e justificando o motivo da mudança da resposta.  

 O mesmo deve ser feito com uma Questão que foi deixada em branco, ao ler outra Questão 
e ter uma resposta, deixe o espaço em branco e resolva no verso da folha, na página da 
Questão, colocando o número da Questão, justificando o que aconteceu para você resolver 
a Questão. 

 Procure não deixar questões em branco, não estamos interessados em julgar sua resposta 
ou classificá-la em certa ou errada, o que queremos é analisar o que pensa a respeito do 
assunto. 

 Há um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 
 

QUESTÃO 1 

O que são os números reais? Expresse uma definição. 

 

QUESTÃO 2 

Dê cinco exemplos diferentes de números reais. 
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QUESTÃO 3 

Para que servem os números reais? Explique. 

 

QUESTÃO 4 

Qual é o número inteiro, à direita, mais próximo de:  -1   ;   2   ;   1/2   ;   2,6   ;  3,444...   ;    

√𝟐      ;    0,01001...    Explique.    

 

QUESTÃO 5 

Qual é o número real, à direita, mais próximo de:    -1    ;   2   ;   1/2    ;    2,6   ;  3,444...   ;     

√𝟐      ;    0,01001...        Explique.    

 

QUESTÃO 6 

Represente, na reta abaixo, se possível, o número inteiro maior que o número dado e 

que seja o mais próximo dele. Justifique sua resposta. 

 

 

 

QUESTÃO 7 

Represente, na reta abaixo, se possível, o número real maior que o número dado e que 

seja o mais próximo dele. Justifique sua resposta. 

 

 

 

QUESTÃO 8 

Observe o segmento de reta destacado entre os números 1 e 1,1. 

 

 

a) Quantos números reais existem entre 1 e 1,1? Justifique. 

b) Indique, caso exista, um número entre 1 e 1,1 e depois outro número entre 1 e o 

número que você indicou.  

1 

1 

1,1  1 
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c) Podemos sempre encontrar um número entre 1 e outro número já escolhido e que 

esteja mais próximo de 1 que todos outros? Justifique. 

d) De todos os números maiores que 1 e menores que 1,1 existe um que seja o mais 

próximo de 1? Se sim, represente-o. Se não, escreva porque não existe. 

e) Cada ponto da reta entre os números 1 e 1,1 representa um número real que esteja 

entre 1 e 1,1? Se sua resposta for sim, como vê essa relação entre os pontos da 

reta e os números, e como faria para representar todos esses números? Se for não, 

Justifique. 

 

QUESTÃO 9 

Considere a reta numérica.  

 

 

a) Quantos pontos existem nesta reta? Justifique. 

b) Podemos fazer uma correspondência entre pontos da reta e os números que 

pertencem aos conjuntos numéricos ℕ,  ℤ, ℚ, Irracionais (𝕀) e ℝ? Por quê? 

c) Se na Questão anterior sua resposta for sim, como podemos fazer isso com cada 

um dos conjuntos numéricos? Se for não, justifique. 

d) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número racional? 

Justifique. 

e) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número irracional? 

Justifique. 

f) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número real? 

Justifique. 

 

QUESTÃO 10 

Considere os conjuntos: ℚ  dos números racionais, o conjunto 𝕀  dos números 

irracionais e ℝ  o conjunto dos números reais. Marque as sentenças verdadeiras e 

justifique suas escolhas.  

a) Há mais elementos em ℚ do que em 𝕀. 

b) Há mais elementos em 𝕀 do que em ℚ. 

c) ℚ e 𝕀 têm a mesma quantidade de elementos. 

d) A reunião da quantidade de elementos de ℚ  e 𝕀  nos fornece a quantidade de 

elementos de ℝ. 

 

0 
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QUESTÃO 11 

a) Como você entende os símbolos  <    e     > ?  

b) Em que situação você faz uso desses símbolos? Explique e dê exemplos. 

c) Escreva, por extenso, os exemplos que você deu. 

 

QUESTÃO 12 

a) O que você entende pela expressão x < y? 

b) O que você entende pela expressão x ≥ y? 

 

QUESTÃO 13 

a) Descreva o que você entende, no conjunto dos números reais, pela representação 

0 < x ≤ 1 

b) Qual a relação existente entre os extremos 0 e 1 e os sinais de desigualdade. 

c) Qual a relação existente entre os números, os sinais de desigualdade e a letra x. 
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QUESTIONÁRIO B 

 

QUESTÃO 1 

Escreva, com suas palavras, o que você entende por intervalo real. 

 

QUESTÃO 2 

Considere o subconjunto dos números reais A = {𝐱 ∈  ℝ/1 < 𝑥 ≤ 3}. Responda: 

a) Esse subconjunto possui quantos elementos? Justifique. 

b) Existe um número real que seja o menor que todos os outros do conjunto A e que 

pertença a A? Justifique. 

c) Existe um número real que seja o maior que todos os outros do conjunto A e que 

pertença a A? Justifique. 

 

QUESTÃO 3 

a) Na questão anterior o que você entende pela letra x entre os números 1 e 3? 

b) Num intervalo real na forma algébrica sempre precisamos utilizar de uma letra para 

representar os números que ali se encontram. Por que isso se faz necessário? 

 

QUESTÃO 4 

Represente todos os números reais compreendidos entre 0 e 4, sendo que o 0 faça parte 

do conjunto e o 4 não faça. 

 

QUESTÃO 5 

A temperatura em certa cidade variou de -1ºC a 12ºC. Represente esse intervalo de 

temperatura pelo menos de duas formas diferentes. Justifique suas escolhas. 
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QUESTÃO 6 

Um professor apresentou para sua turma a seguinte questão: 

“Considere um retângulo de perímetro 20. Dê a função que representa a área em 

função do lado e represente o domínio de validade desta função, explicando o 

domínio por você encontrado”. 

 

Vários alunos encontraram corretamente a função que expressa a área em 

função do lado, dando a seguinte resolução: 

 

Desenhou um retângulo e nomeou seus lados pelas letras x e y 

 

 

 

 

O perímetro do retângulo é dado por: 

p = 2x + 2y 

20 = 2x + 2y 

10 = x + y 

y = 10 – x 

Como a área do retângulo é o produto da base pela altura, temos: 

A = b.h 

A = x.y 

A = x.(10 – x) 

A = 10x – x2 

Portanto, a função que representa a situação é: 

A(x) = 10x – x2 

 

O professor selecionou algumas respostas dos alunos, que explicavam o 

domínio encontrado, para discutir com a turma: 

 

a) O domínio da função é ℝ, porque o lado do quadrado pode assumir qualquer valor 

real, ou seja, qualquer número real serve para representar o lado x do quadrado. 

b) O domínio da função vai de 0 a 10, ou seja, qualquer valor pertencente ao intervalo 

{𝒙 ∈ ℝ / 𝒙 < 0 < 10} , porque qualquer número real que aí se encontra pode 

representar o lado x, pode ser valores inteiros e “quebradinhos” como 2,0123, por 

exemplo. 

x 

y 
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c) O domínio da função é qualquer número real x positivo, porque não existe valor de 

lado negativo. 

d) O domínio da função é qualquer valor pertencente ao intervalo {𝒙 ∈  ℝ/ 0 < 𝑥 < 10}, 

porque x representa o lado do quadrado e sendo assim podemos imaginar qualquer 

número real nesse intervalo e substituir no lugar de x para encontrar a área que vai 

dar certo. 

e) O domínio da função é ℝ , porque é uma função que não tem denominador zero e 

nem raiz par, e funções desse tipo qualquer número real satisfaz. 

 

Qual resposta você considera como correta? Justifique sua escolha. 

 

QUESTÃO 7 

Os intervalos reais podem ser representados de várias formas diferentes. Colocamos, 

na tabela abaixo, a forma de representação com alguns exemplos. 

 

Representação na 
língua materna 

Representação na reta 
real 

Representação 
algébrica 

Representação 
simbólica 

 
Intervalo de 

extremos abertos 

 
 

 
{𝑥 ∈ ℝ/𝑎 < 𝑥 < 𝑏} 

 
]𝑎, 𝑏[ 

 
Intervalo com 

extremos e 
fechado à direita 

  
{𝑥 ∈ ℝ/𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏} 

 
]𝑎, 𝑏] 

 
Intervalo aberto e 
ilimitado à direita 

  
{𝑥 ∈ ℝ/𝑥 > 𝑎} 

 
]𝑎, +∞[ 

 
Intervalo fechado 

e ilimitado à 
esquerda 

  
{𝑥 ∈ ℝ/𝑥 ≤ 𝑎} 

 
]−∞, 𝑎] 

 

a) Você tem alguma dúvida em interpretar uma resposta que utiliza de intervalos 

reais na solução de algum problema da Matemática? Que tipo de dúvida? 

b) Você encontra alguma dificuldade em representar alguma das formas indicadas 

no quadro acima? Que tipo de dificuldade? 

  

a b 

a b 

a 

a 
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APÊNDICE E – TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Este documento visa solicitar sua autorização para a participação do aluno 

__________________________________________________ na pesquisa: Ordem e completude: 

caminhos para compreender intervalos de números reais, que tem como objetivo investigar 

questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de alguns conceitos da Matemática. Ao 

permitir que o estudante participe deste estudo, o Sr (Sra) permitirá que os pesquisadores 

utilizem os dados coletados com as gravações em áudio, atividades, Questionários e 

eventuais entrevistas. Os estudantes não serão identificados, a não ser, eventualmente, por 

um apelido de escolha do estudante ou o sugerido pelo pesquisador. 

Os resultados desta pesquisa só poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 

publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações acadêmico-

científicas. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. Os riscos poderão estar 

associados a fatores de ordem psicológica consequência do insucesso na realização das tarefas 

propostas, mas tomar-se-ão todos os cuidados para que isso não ocorra. 

Benefícios: ao participar desta pesquisa, o estudante não terá nenhum benefício direto, 

entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes a respeito das dificuldades 

inerentes ao processo de construção dos conceitos em estudo, de forma que o conhecimento que 

será construído a partir desta pesquisa possa contribuir para o seu ensino e, consequentemente, 

para sua aprendizagem. 
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Direitos: por intermédio deste Termo, é garantido ao Sr (Sra) o direito de solicitar, a 

qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta pesquisa e ao participante, são garantidos os 

seguintes direitos: (1) solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; (2) 

sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, datas de nascimento, local de trabalho, bem como quaisquer 

outras informações que possam levar à identificação pessoal; (3) ampla possibilidade de negar-se 

a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações que julgue prejudiciais à sua 

integridade física, moral e social; (4) opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações 

não sejam incluídas em nenhum documento oficial, o que será prontamente atendido; (5) desistir, a 

qualquer tempo, de participar da Pesquisa (6) ressarcimento por quaisquer danos morais que venha 

a sofrer devido à pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante da pesquisa em qualquer fase do estudo, 

assim como não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr (Sra) e o participante da pesquisa terão acesso aos 

responsáveis pela pesquisa. Sempre que quiserem poderão pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do pesquisador e, se necessário, pelo e-mail do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Declaro estar suficientemente informado a respeito das informações que li acima, 

relacionadas ao projeto: ORDEM E COMPLETUDE: CAMINHOS PARA COMPREENDER 

INTERVALOS DE NÚMEROS REAIS. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos, as garantias 

de confidencialidade, os meus direitos e os direitos do participante da pesquisa autorizando a 

veiculação dos resultados para os usos mencionados e estou ciente que uma cópia deste 

documento permanecerá arquivada com o pesquisador do projeto. 

Assim sendo, concordo com a participação do aluno (a) 

___________________________________________ neste estudo e que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo para 

mim e sem prejuízo para a continuidade da pesquisa em andamento. 

Local: ____________________________________    data: ______________ 

 

Nome e assinatura do estudante 

 

Nome e assinatura do responsável pelo estudante 

 

Assinatura do pesquisador: Gerson Geraldo Chaves 

Pesquisador: Gerson Geraldo Chaves, RG MG3.418.606  (e-mail: gerson@ufv.br) 

Telefone para contato: (37) 3232-6786 e (37) 99995-8454 

Comissão de Ética UNIAN  

e-mail: comissao.cep@ig.com.br 

 

mailto:gerson@ufv.br
mailto:comissao.cep@ig.com.br
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APÊNDICE F – TERMO DE 
ASSENTIMENTO PARA ALUNOS DO 

ESTUDO PRELIMINAR 

TERMO DE ASSENTIMENTO (TA) PARA OS ALUNOS DO ESTUDO 

PRELIMINAR 

 

 
Termo de Assentimento 

 

Prezado Estudante,  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo investigar 

se algumas propriedades dos números reais contribuem para a compreensão de intervalos reais e, 

para isso, deverão ser realizadas atividades com papel e lápis, em ambiente de sala de aula, sobre 

números reais e intervalos reais.  

Salientamos que algumas falas poderão ser gravados em áudio, bem como poderá haver 

eventuais entrevistas sobre as respostas e/ou resoluções obtidas nas atividades. 

Os participantes da pesquisa terão sua identidade preservada, não sendo identificados, a 

não ser por um apelido de sua escolha ou o sugerido pelo pesquisador.  

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a pesquisa de responsabilidade 

do Prof. Gerson Geraldo Chaves, sob a orientação da Profª Drª Vera Helena Giusti de Souza, 

intitulada: “Ordem e completude: caminhos para compreender intervalos de números reais”. 

 

 

Obrigado! 

 

Assinatura, por extenso, do estudante 
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APÊNDICE G – ESTUDO PRELIMINAR 

O ESTUDO PRELIMINAR: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ALGUNS 

RESULTADOS 

 

Para realizar o Estudo Preliminar, convidamos oralmente e por meio de uma 

carta convite os 28 alunos da única terceira série de Ensino Médio da escola, 

mencionada no Capítulo 4, para responderem a um Questionário com 20 questões 

sobre números reais e intervalos reais. Todos foram informados sobre as 

finalidades da pesquisa e como esta se desenvolveria.  

Salientamos que não seriam identificados pelo nome e que os 

mencionaríamos na pesquisa com letras do alfabeto, para facilitar nossas análises, 

o que foi prontamente aceito. Após a leitura da carta convite, do Termo de 

Assentimento (ver Apêndice F) do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ver Apêndice E) e da explicação das dúvidas que surgiram, houve uma 

concordância verbal dos estudantes em participarem. Assim, estabelecemos uma 

data para a aplicação do referido Questionário (ver Apêndice D). Dividimos esse 

Questionário em Questionário A e Questionário B, pois um tratou dos números reais 

e, o outro, dos intervalos reais. 

Na data marcada, compareceram 26 estudantes, dos quais 23 foram 

considerados participantes deste Estudo por terem assinado o TA e um 

responsável legal ter assinado o TCLE, pois, na época, apenas um estudante tinha 

18 anos de idade. Ambos os documentos foram assinados em duas vias, uma delas 

ficando com o respondente e a outra, com o pesquisador. Os estudantes tiveram 

150 minutos para responder às 20 Questões constantes no Questionário.  

As Questões elaboradas para os instrumentos se fundamentaram no 

referencial teórico elegido e tiveram a preocupação de trazer à tona se e como 

estão presentes as ideias abordadas nesta pesquisa. Na maioria das Questões, 

pedimos aos participantes que justificassem as respostas dadas, porque essas 

explicações podem sugerir as dificuldades de cada um e oferecer informações 
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valiosas sobre as respectivas definição de conceito e imagem de conceito de 

número real de cada estudante. 

A formulação de nossas questões teve, como alusão, também, Questões 

utilizadas em algumas pesquisas que tiveram como objetivo identificar dificuldades 

manifestadas por estudantes de vários níveis de escolaridade sobre os números 

reais, com modificações que consideramos necessárias, baseadas em nossa 

experiência no sistema educacional e no quadro teórico adotado. 

Com a finalidade de ter um apanhado sobre questões que abordam ideias 

sobre números reais, relação de ordem, questões sobre a densidade e intervalos 

reais, elaboramos e aplicamos o referido Questionário para a coleta de dados. 

Como relatado no Capítulo 4, nosso intuito foi o de verificar, por meio das definições 

de conceito e das imagens de conceito (TALL e VINNER, 1981), os conhecimentos 

que finalistas do Ensino Médio têm sobre esses assuntos e quais e o quão variadas 

são as ideias exibidas nos protocolos.  

Para este texto trouxemos apenas as 10 questões do Questionário que foram 

analisadas, pois, inicialmente, tínhamos a intenção de trabalhar, no Estudo 

Principal, com os números reais e também com os intervalos reais e, devido o 

desenrolar da pesquisa, investigamos apenas o primeiro tema.  

Na primeira Questão desse Questionário exploramos a definição de conceito 

de número real e, na segunda, cinco exemplos para analisar se esses corroboram 

com a definição dada, ou não. Na terceira e quarta Questões, tratamos da 

densidade dos números reais em um contexto numérico e nas três Questões 

seguintes, em um contexto geométrico. Na oitava pergunta, investigamos sobre a 

relação existente entre os conjuntos numéricos e os pontos da reta e na nona 

Questão, sondamos sobre a densidade dos conjuntos ℚ, 𝕀 e ℝ. Na última Questão, 

indagamos sobre a densidade dos reais em um intervalo real na forma algébrica.  

As 10 Questões que trouxemos do Questionário aplicado para nossas 

análises se encontram a seguir. 
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Questões que foram analisadas no Estudo Preliminar 

1) O que são os números reais? Expresse uma definição. 

2) Dê cinco exemplos diferentes de números reais. 

3) Qual é o número inteiro, à direita, mais próximo de:  -1   ;   2   ;   1/2   ;   2,6   ;  3,444...   

;    √𝟐      ;    0,01001...    Explique.    

4) Qual é o número real, à direita, mais próximo de:    -1    ;   2   ;   1/2    ;    2,6   ;  3,444...   

;     √𝟐      ;    0,01001...        Explique.    

5) Represente, na reta abaixo, se possível, o número inteiro maior que o número dado e 

que seja o mais próximo dele. Justifique sua resposta. 

 

 

 

6) Represente, na reta abaixo, se possível, o número real maior que o número dado e que 

seja o mais próximo dele. Justifique sua resposta. 

 

7) Observe o segmento de reta destacado entre os números 1 e 1,1. 

 

 

a) Quantos números reais existem entre 1 e 1,1? Justifique. 

b) Indique, caso exista, um número entre 1 e 1,1 e depois outro número entre 1 e o 

número que você indicou.  

c) Podemos sempre encontrar um número entre 1 e outro número já escolhido e que 

esteja mais próximo de 1 que todos outros? Justifique. 

d) De todos os números maiores que 1 e menores que 1,1, existe um que seja o mais 

próximo de 1? Se sim, represente-o. Se não, escreva porque não existe. 

e) Cada ponto da reta entre os números 1 e 1,1 representa um número real que esteja 

entre 1 e 1,1? Se sua resposta for sim, como vê essa relação entre os pontos da reta 

e os números, e como faria para representar todos esses números? Se for não, 

Justifique. 

8) Considere a reta numérica.  

 

 

a) Quantos pontos existem nesta reta? Justifique. 

b) Podemos fazer uma correspondência entre pontos da reta e os números que 

pertencem aos conjuntos numéricos ℕ, ℤ, ℚ, Irracionais (𝕀) e ℝ? Por quê? 

1 

1 

1,1  1 

0 
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c) Se na Questão anterior sua resposta for sim, como podemos fazer isso com cada um 

dos conjuntos numéricos? Se for não, justifique. 

d) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número racional? 

Justifique. 

e) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número irracional? 

Justifique. 

f) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número real? Justifique. 

9) Considere os conjuntos: ℚ  dos números racionais, o conjunto 𝕀  dos números 

irracionais e ℝ o conjunto dos números reais. Marque as sentenças verdadeiras e 

justifique suas escolhas.  

a) Há mais elementos em ℚ do que em 𝕀. 

b) Há mais elementos em 𝕀 do que em ℚ. 

c) ℚ e 𝕀 têm a mesma quantidade de elementos. 

d) A reunião da quantidade de elementos de ℚ e 𝕀 nos fornece a quantidade de elementos 

de ℝ. 

10) Considere o subconjunto dos números reais A = {x ϵ ℝ / 1 < 𝑥 ≤ 3}. Responda: 

a. Esse subconjunto possui quantos elementos? Justifique. 

b. Existe um número real que seja o menor que todos os outros do conjunto A e que 

pertença a A? Justifique. 

c. Existe um número real que seja o maior que todos os outros do conjunto A e que 

pertença a A? Justifique. 

 

Para nos auxiliar na análise dos dados obtidos com a aplicação do 

Questionário no Estudo Preliminar, fizemos uma análise didática de cada Questão, 

com o motivo de nossas escolhas e a importância dos questionamentos na 

pesquisa; nossos objetivos; e possíveis respostas que poderiam fazer parte da 

imagem de conceito de cada estudante, sejam essas “corretas” ou não, de acordo 

com nossas conjecturas, e tivemos como parâmetro o que comumente os 

matemáticos e/ou os manuais didáticos consideram como resposta correta para o 

Ensino Médio, como relatado no Capítulo 2.  

Ao transcrever os dados obtidos, percebemos elementos que influenciavam 

de forma nítida as respostas, como somar uma unidade em algum lugar da 

representação decimal para encontrar o próximo número real e o quanto algumas 

respostas eram conflituosas e muitas vezes incoerentes umas com as outras. Com 

isso, entendemos que seria importante detectar princípios que pudessem 
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influenciar as respostas sobre os conceitos matemáticos envolvidos e, também, 

identificar ideias conflituosas em Questões distintas. Assim, estabelecemos como 

referência para nossas análises as ideias de fatores de conflito potencial de Tall e 

Vinner (1981). Nas respostas obtidas dos 23 protocolos dos participantes, identificamos 

fatores de conflito potencial e algumas ideias errôneas que achamos importante destacar 

e que poderiam se constituir em elementos dificultadores para a compreensão dos 

números reais, o que apresentamos no que segue.  

 

Fatores de conflito potencial identificados em relação à definição de conceito 

de número real 

 

 “Somente os números inteiros são números reais” versus “Números não 

inteiros são números reais”. 

 “Somente os números decimais com expansão decimal finita são números 

reais” versus “Qualquer número é real”. 

 “Números com expansão decimal infinita não são números reais” versus 

“Qualquer número é real”. 

 “Números irracionais não são números reais” versus “Qualquer número é 

real”. 

 

Fatores de conflito potencial identificados em relação à densidade dos 

números reais 

 

  “Possibilidade de um número real ter infinitas casas decimais” versus “A 

possibilidade de indicar um número como mais próximo de outro número 

real”. 

 “Possibilidade de sempre existir um número real entre outros dois” versus 

“Existe um número real mais próximo de outro que todos os outros”.  
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 “Impossibilidade de representação de um número real mais próximo de 

outro” versus “A indicação de um número real mais próximo de outro que 

todos os outros”. 

 “Impossibilidade de representar um número real mais próximo de outro em 

um contexto (numérico, geométrico ou algébrico)” versus “Possibilidade de 

representar um número real mais próximo de outro em outro contexto 

(numérico, geométrico ou algébrico)”. 

 “Infinitos não podem ser comparados” versus “ℚ tem mais elementos que 𝕀 

por nele estarem inclusos ℕ e ℤ”. 

 

Fatores de conflito potencial identificados em relação à correspondência 

entre os números reais e os pontos da reta 

 

 “Os números irracionais são também reais, existe uma relação entre cada 

ponto da reta numérica e cada número real” versus “Os números irracionais 

não podem ser representados na reta numérica”. 

 

Fatores de conflito potencial identificados em relação à distinção entre 

conjuntos numéricos 

 

 “O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números 

reais” versus “O conjunto dos números irracionais não está contido no 

conjunto dos números reais”. 

 “Números racionais, irracionais e reais são distintos” versus “O conjunto dos 

números reais é a união dos racionais com os irracionais”. 

 

No que segue, entre parênteses, estão algumas ideias que apareceram nos 

protocolos dos estudantes do Estudo Preliminar e que nos fizeram considerar o que 

está grifado como uma ideia dificultadora para a compreensão dos números reais. 
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Ideias dificultadoras para a compreensão dos números reais  

 

 Zero não é número (Exclusão do zero do conjunto dos números inteiros). 

 Número é número inteiro (Números reais são os naturais. Números reais são 

os inteiros e positivos. Números reais são os números inteiros). 

 Número inteiro não pode ter expansão decimal (Número inteiro não possui 

casas decimais. Número inteiro não possui vírgula). 

 Número negativo é intuitivamente inaceitável (Os números reais são 

somente números positivos). 

 Números representados com expansão decimal infinita não é real (Número 

real é qualquer número exato. Número real é qualquer número que possui 

um limite. Número real é qualquer número que não seja uma dízima 

periódica). 

 Números irracionais são inaceitáveis (Os números irracionais não existem. 

Os números irracionais são irreais. Os números irracionais não são reais. Os 

números irracionais são números que não têm solução).  

 Racionais são positivos e irracionais, negativos. 

 Sentido léxico da palavra real (Os números reais são aqueles que existem e 

são possíveis. Os números irracionais não podem ser representados numa 

reta, já que eles não existem).  

 

Ideias dificultadoras para a compreensão da questão da densidade 

 

 Somar uma unidade em algum lugar para encontrar o próximo número real. 

 Utilização da palavra sucessor para os reais com o mesmo significado usado 

para os números inteiros. 

 Não existe expansão decimal infinita e sim, praticamente infinita. 

 A quantidade de números em um intervalo real é quase infinita. 
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Ideias dificultadoras para a compreensão da quantidade de elementos que 

possuem os conjuntos ℚ e 𝕀 

 

 O conjunto ℚ tem mais elementos que 𝕀 por conter ℕ e ℤ . 

 Infinitos não podem ser comparados. 

 

Ideias dificultadoras para a compreensão da relação de inclusão entre os 

conjuntos numéricos 

 

 Não há inclusão entre alguns conjuntos numéricos (ℕ, ℤ e ℚ são distintos. 

Reais e irracionais são distintos). 

 

Ideias dificultadoras para a compreensão em relação à correspondência entre 

os números e os pontos da reta 

 

 Números irracionais não têm representação na reta numérica. 

 

Ideias dificultadoras para a compreensão da representação geométrica da 

reta numérica 

 

 A seta na reta numérica indica infinidade e não sentido de crescimento. 

 O conjunto de pontos da reta é infinito, mas de um intervalo é finito. 

 Visão atomística da reta. 

 

As respostas dadas pelos estudantes finalistas do Ensino Básico, 

participantes de nossa pesquisa mostram que foram várias as incoerências que 

ainda estão presentes na sua imagem de conceito de número real e de noções a 
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eles subjacentes, mesmo após supostamente terem passado pelo ensino desses 

temas.  

No que se refere à definição de conceito de número real, foram evocadas da 

imagem de conceito várias ideias que, por si só, não são suficientes para definir os 

números reais, tais como: é um número natural, um número inteiro, um número 

inteiro e positivo, é um número exato, decimal exato, números finitos, números que 

possuem um limite, números que podem ser expressos por meio de frações, 

números pares e ímpares, são aqueles que existem e são possíveis ou todo número 

desde que não seja irracional. Essas respostas apontam para uma não 

compreensão e/ou não conhecimento, por parte desses estudantes, de que esse 

conjunto é formado pelos números racionais e irracionais, concepções importantes 

para a compreensão de ℝ. 

Respostas observadas na definição de conceito de número real expressa 

pelos alunos que participaram do Estudo Preliminar como, por exemplo, números 

reais são aqueles que existem e são possíveis, nos suscitou uma pergunta: o termo 

“real35”, no sentido lexical da palavra, também poderia influenciar a definição de 

conceito de número real dada pelos estudantes? Entendemos que frases para 

expressar um número real como: número exato, inteiro e positivo, decimal exato, 

que existem e são possíveis, os irracionais não existem, por exemplo, poderiam 

estar associadas ao sentido usual da palavra real e relegar os irracionais a não 

existência (CHAVES; SOUZA; LIMA, 2016).  

Também exploramos a questão da densidade dos números reais em 

contextos numéricos, geométricos e algébricos. Com uma única exceção no 

contexto geométrico, em todos os outros a totalidade dos estudantes indicou um 

número maior e mais próximo de outro número real. Geralmente, somaram uma 

unidade em algum lugar da representação decimal para encontrar tal número mais 

próximo, o que aponta para o não conhecimento ou a não compreensão desses 

aprendizes no que se refere a essa propriedade dos números reais (CHAVES; 

SOUZA, 2017).  

                                                             
35 No dicionário de ampla aceitação nacional, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o termo real 
tem como significado adjetivo: “1. Que existe de fato; verdadeiro [...]. 4. Que diz respeito às coisas 
atuais, concretas. [Opõe-se, nesta ascep., a aparente, fictício, ideal, ilusório, imaginário, possível, 
potencial, etc]” (FERREIRA, 2014, p.1711). 
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A ideia de somar 1 em algum lugar para encontrar um número real mais 

próximo de outro nos leva a inferir que os estudantes estendem uma propriedade 

válida somente para os inteiros, aos reais. Essa ideia também foi verificada por 

vários pesquisadores que se encontram em nossa revisão de literatura. Assim, 

consideramos essa estratégia uma ideia dificultadora para a compreensão da 

densidade dos reais.  

Na medida em que procedíamos com nossas análises, percebemos que o 

Questionário aplicado no Estudo Preliminar deveria ser remodelado e ampliado, de 

forma a incluir, também, Questões especificas sobre os números racionais e 

irracionais, assuntos essenciais para a compreensão dos números reais, pois 

também seriam utilizados no Estudo Principal. Assim, a primeira fase da pesquisa teve, 

ainda, o objetivo de buscar termos mais apropriados e/ou reelaborar as perguntas do 

Questionário, pois serviram de parâmetro para a elaboração do Questionário que 

aplicaríamos antes e após a intervenção no Estudo Principal, para verificarmos se houve 

ou não um enriquecimento da imagem de conceito em relação a números reais e noções 

subjacentes como, por exemplo, a questão da densidade. 

Os resultados encontrados no Estudo Preliminar foram de fundamental 

importância para que delimitássemos a forma e como as ideias errôneas 

encontradas em finalistas do Ensino Básico poderiam ser abordadas e tratadas com 

iniciantes do Ensino Médio. Com isso, nosso intuito, foi o de que esses pontos 

errôneos evocados por alunos finalistas, caso fizessem parte da imagem de 

conceito desses estudantes iniciantes, pudessem ser transformados em fatores de 

conflito cognitivo, na tentativa de fazer com que os aprendizes revissem seus 

conceitos matemáticos equivocados.  

Diante dos resultados obtidos no Estudo Preliminar e os observados em 

outras pesquisas de Educação Matemática sobre números reais, percebemos ser 

necessário um trabalho mais intenso, cauteloso e criterioso com os números 

racionais e irracionais e com suas características e propriedades, para a 

compreensão dos números reais. É justamente esse trabalho que procuramos 

desenvolver com os estudantes participantes do Estudo Principal por meio de uma 

intervenção que teve, como referência, um texto de História da Matemática e 

Quadrinhos que abordam os temas explorados nesta pesquisa. 
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APÊNDICE H – CARTA CONVITE AOS 
ALUNOS DO ESTUDO PRINCIPAL 

CARTA CONVITE AOS ALUNOS DO 1º ANO (ESTUDO PRINCIPAL) 

 

 

Prezado Estudante da 1ª série do Ensino Médio: 

Sou professor desta universidade e doutorando no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo e o tema de minha pesquisa é 

sobre o ensino e a aprendizagem de números reais e de intervalos reais no Ensino Médio. No 

momento, estou na fase em que preciso coletar dados que permitirão fazer uma análise das 

respostas de modo a contribuir para a conclusão de minha pesquisa. 

Esses dados serão obtidos por meio de quatro Questionários e do desenvolvimento de 

algumas atividades no decorrer do bimestre, com o objetivo de identificar o conhecimento que detêm 

sobre alguns assuntos de Matemática. Os alunos que se dispuserem a participar, de forma 

voluntária, serão considerados participantes da pesquisa somente após assinarem o Termo de 

Assentimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (assinado por você no caso de ser 

maior de idade ou por um dos pais ou por um representante legal no caso de ser menor). Esclareço, 

ainda, que a participação não implica em gastos, nem em pagamentos por parte do pesquisador.  

Os dados obtidos com suas respostas serão de grande importância para a conclusão de 

minha pesquisa, por isso coloco a importância da sua participação e a seriedade com que o trabalho 

deverá ser desenvolvido, como assim se requer de uma pesquisa. 

Saliento que sua participação poderá contribuir para os processos de ensino e de 

aprendizagem sobre números reais e intervalos reais na educação brasileira, por isso sua 

participação e seriedade nas respostas dos Questionários e no desenvolvimento das atividades é 

de suma importância.  

Na resolução das atividades e nos debates, não estamos interessados no que possa 

ser considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que 

cada um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas, 

bem como suas ideias manifestadas durante os debates. 
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Para a obtenção dos dados, colocamos alguns passos que devem ser seguidos ao responder 

as questões e outras informações relevantes: 

 Os Questionários você poderá responder livremente, mas as atividades que 

desenvolveremos depois devem ser resolvidas na ordem em que se encontram dispostas 

no texto.  

 Vamos desenvolver as atividades em conjunto. É muito importante que você não leia 

quadrinhos e nem questões posteriores, fazendo as atividades e leituras somente quando 

o pesquisador solicitar. 

 Suas manifestações serão valiosas para nossa pesquisa, por isso pedimos que não deixem 

questões em branco e nem de justificá-las, bem como participe ativamente dos debates. 

Não estamos aqui para julgar suas manifestações ou classificar sua resposta em certa ou 

errada, o que queremos é analisar o que pensa a respeito do assunto. 

 Haverá um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 

 Você não será identificado pelo seu nome na pesquisa, por isso não tenha receio em expor 

suas ideias. Você pode escolher um apelido, mas se estiver de acordo iremos usar uma 

letra acompanhada de um número para facilitar a classificação dos dados que a você 

pertencem.  Marque uma opção abaixo: 

Estou de acordo  (     )          Não estou de acordo   (      ) 

 Será necessário gravar em áudio os momentos em que estivermos desenvolvendo a 

pesquisa. Marque uma opção abaixo:  

Concordo (     )                        Discordo (      ) 

 Talvez seja necessário uma entrevista com você para esclarecer algumas respostas. 

Marque uma opção abaixo: 

Concordo (      )                            Discordo  (        ) 

Caso você esteja realmente disposto a participar da pesquisa, peço a gentileza de assinar 

o Termo de Assentimento que entregaremos e, também, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido no caso de ser maior de idade ou pedir a assinatura de um dos pais, caso você seja 

menor de idade, em duas vias porque uma ficará com o pesquisador e outra com você. 

Agradeço imensamente a sua disposição em colaborar com nossa pesquisa e, esperamos, 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino sobre os temas propostos. 

Contamos com a sua colaboração 

Atenciosamente 

Gerson Geraldo Chaves 
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Perfil do estudante: 

Nome: ________________________________________________________ 

 

1) Identificação de gênero: 

(       ) Feminino  

(       ) Masculino  

 

2) Idade:____________  

 

3) Onde cursou o Ensino Fundamental? 

(       ) Rede Estadual 

(       ) Rede Municipal 

(       ) Rede Federal   

(       ) Rede Particular   

 

4) Qual curso técnico faz? 

(       ) Agropecuário 

(       ) Alimentos 

(       ) Eletrotécnica  

(       ) Eletrônica 

(       ) Informática 

(       ) Hospedagem e Turismo 

(       ) Só o médio 

 

5) Sua situação na primeira série: 

(       ) novato 

(       ) repetente 

 

6) Tenho a intenção de participar da pesquisa: 

(       ) Sim 

(       ) Não 

Letra número 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 
DIAGNÓSTICO 

 

 

QUESTIONÁRIO A 

 

Nome:_____________________________________________ Letra número:  

 

Na resolução das atividades, não estamos interessados no que possa ser 

considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que cada 

um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas. 

Lembre-se: 

 Procure não deixar questões em branco, não estamos interessados em julgar sua resposta 
ou classificá-la em certa ou errada, o que queremos é analisar o que pensa a respeito do 
assunto. 

 Há um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 

 Sua participação é de extrema importância para nossa pesquisa. 

 Indique a letra a qual corresponde a resposta que está sendo dada. 

 Este Questionário é constituído de 12 questões, verifique se respondeu a todas elas. 
 

1) Qual é a sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de 

números reais que você imagina ilustrar a sua definição.  

 

2) Na escola e fora dela há inúmeras situações em que se necessita utilizar números. Na 

sua opinião, para que servem os números reais? 

 

3) Para cada número indique, caso exista, o número inteiro à direita e mais próximo de:  

– 1     ;     2     ;     1/2     ;     2,6     ;    3,444...     ;     √𝟐     ;      0,01001... 

Em cada item, dê uma explicação para sua resposta. 
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4) Para cada número indique, caso exista, o número real à direita e mais próximo de: 

– 1    ;     2     ;     1/2     ;     2,6     ;     3,444...     ;     √𝟐     ;     0,01001...     

Em cada item, dê uma explicação para sua resposta. 

 

5) Represente, na reta abaixo, se possível, o número inteiro maior que o número dado 

e que seja o mais próximo dele. Caso exista, indique o que fez você dá-lo como 

resposta. 

 

 

 

 

6) Represente, na reta abaixo, se possível, o número real maior que o número dado e 

que seja o mais próximo dele. Caso exista, indique o que fez você dá-lo como 

resposta. 

 

 

 

7) A resposta dada à Questão de número seis é igual ou diferente da resposta dada à 

Questão de número cinco? Por quê?  

 

 

8) Observe o segmento de reta destacado entre os números 1 e 1,1. 

 

 

 

Existem números reais entre 1 e 1,1? 

      Se sua resposta for sim, indique quantos existem e por quê. Se for não, 

justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

1 

1,1  1 

1 
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9) Observe o segmento de reta destacado entre os números 1,0 e 1,1. 

 

 

a) Indique, caso exista, um número real entre 1,0 e 1,1 e depois outro número real 

entre 1,0 e o número que você indicou. Esse processo pode se repetir 

indefinidamente? Por quê?. 

b) De todos os números reais entre 1,0 e 1,1 existe um que seja o mais próximo de 1,0 

do que todos os outros? Se sim, represente-o. Se não, escreva porque não existe. 

 

10) O uso dos símbolos em Matemática é importante, pois, com eles, podemos compactar 

informações e usá-las de forma mais fácil e eficiente. Como você entende e em que 

situações faz uso dos símbolos < e > ? Dê exemplos.  

 

11)  Dados dois números reais quaisquer, a e b, só existem três possibilidades: ou     a < b, 

ou a = b ou a > b.  

a) O que você entende por essa afirmação?  

b) Represente cada possibilidade na reta real. 

 

12)  Seja três números reais quaisquer: x, y e z. Se x < y e y < z, podemos afirmar que x 

< z. Daí, podemos expressar que x < y < z.  

a) Você concorda com essa afirmação? Por quê?  

b) Represente-a na reta real.  

 
 
 

Obrigado pela sua participação! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1  1,0 
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QUESTIONÁRIO B 

 

Nome:_____________________________________________ Letra número:  

 

Na resolução das atividades, não estamos interessados no que possa ser 

considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que cada 

um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas. 

Lembre-se: 

 Procure não deixar questões em branco. Não estamos interessados em julgar sua resposta 
ou classificá-la em certa ou errada, o que queremos é analisar o que pensa a respeito do 
assunto. 

 Há um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 

 Sua participação é de extrema importância para nossa pesquisa. 

 Indique a letra a qual corresponde a resposta que está sendo dada. 

 Este Questionário é constituído de 5 questões, verifique se respondeu a todas elas. 
 

 

1) Considere uma reta numérica e o zero como origem. É fato que podemos fazer uma 

correspondência entre os números e os pontos que constituem a reta, ou seja, 

podemos “marcar” os números nesta reta.  

 

 

Considerando a afirmativa, responda às questões propostas abaixo: 

a) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número inteiro? Por 

quê?  

b) Faça uma reta numérica e indique nela os números que pertencem ao conjunto dos 

inteiros ℤ. 

c) É verdade que cada número inteiro tem um ponto correspondente na reta 

numérica? Por quê? 

d) É verdade que cada ponto da reta numérica corresponde a um número real? Por 

quê? 

e) Faça uma reta numérica e indique nela os números que pertencem ao conjunto dos 

reais ℝ. 

f) É verdade que cada número real corresponde a um ponto da reta numérica? Por 

quê? 

 

0 
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2) Considere o subconjunto dos números reais representado pelo segmento de reta 

mostrado na figura: 

 

 

 

a) Esse intervalo real possui quantos elementos? O que fez você chegar a essa 

conclusão? 

b) Existe um número real que seja menor que todos os outros e que esteja no intervalo 

considerado? Justifique sua resposta. 

c) Existe um número real que seja maior que todos os outros e que esteja no intervalo 

considerado? Justifique sua resposta. 

 

3) Considere o subconjunto dos números reais representado por:  

 

A = {x ∈ ℝ|1 < 𝑥 ≤ 3} 

 

a) Esse conjunto representa um intervalo real? Qual?  

b) Esse intervalo real possui quantos elementos? O que fez você chegar a essa 

conclusão? 

c) Existe um número real que seja o menor que todos os outros no intervalo 

considerado? Justifique sua resposta. 

d) Existe um número real que seja o maior que todos os outros no intervalo 

considerado? Justifique sua resposta. 

 

4) Observe as duas representações para intervalos reais: 

 

1 –  

 

2 –                                      A = {x ∈ ℝ| 0 < 𝑥 ≤ 3} 

 

a)  Essas duas representações são equivalentes? Por quê? 

b) O que você entende pela letra x na segunda representação? 

c) Você conhece outro tipo de representação para intervalos reais? Qual(is)? 

 

 

0 3 

0 3 
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5) O professor pediu a seus alunos que representassem, numa forma algébrica, todos 

os números reais compreendidos entre 0 e 2, sendo que o 0 não faz parte do intervalo 

e 2 o faz. Observando as respostas, o professor destacou três representações: 

a –  Antônio representou da seguinte forma: {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 ≥ 2} 

b –  Beatriz escreveu: {𝑥 ∈ ℝ|𝑥 0 < 2 ≤} 

c –  Carmem indicou: {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 2} 

a) Você considera alguma delas correta? Qual? Por quê? 

b) Se respondeu não à letra “a”, como seria uma representação correta? 

c) Se verificar que alguma das três representações está incorreta, faça uma discussão 

dos erros que você acha que os alunos cometeram. 

 

Obrigado pela sua participação! 
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QUESTIONÁRIO B 

 

Pergunta pertencente ao Questionário B e entregue separadamente 

 

 

 

 

Nome:_____________________________________________ Letra número:  

 

Na resolução das atividades, não estamos interessados no que possa ser 

considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que cada 

um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas. 

Lembre-se: 

 Procure não deixar questões em branco, não estamos interessados em julgar sua resposta 
ou classificá-la em certa ou errada. O que queremos é analisar o que pensa a respeito do 
assunto. 

 Há um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 

 Sua participação é de extrema importância para nossa pesquisa. 

 Este Questionário é constituído de uma Questão. 
 

1) A temperatura em certa cidade variou, ininterruptamente, de exatamente -1ºC a 

exatamente 5ºC. Represente esse intervalo de temperatura pelo menos de duas 

formas diferentes. Justifique suas escolhas. 

  

 

Obrigado pela sua participação! 
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QUESTIONÁRIO C 

 

Nome:_____________________________________________ Letra número:  

 

Na resolução das atividades, não estamos interessados no que possa ser 

considerado como respostas certas ou erradas, pois o que nos interessa é saber o que cada 

um de vocês pensa ao resolver e, principalmente, ao justificar as questões propostas. 

 

Lembre-se: 

 Procure não deixar questões em branco, não estamos interessados em julgar sua resposta 
ou classificá-la em certa ou errada. O que queremos é analisar o que pensa a respeito do 
assunto. 

 Há um espaço reservado para a resolução de cada Questão. 

 Sua participação é de extrema importância para nossa pesquisa. 

 Indique a letra a qual corresponde a resposta que está sendo dada. 

 Este Questionário é constituído de 10 questões, verifique se respondeu a todas elas. 
 

1) Em certas situações, quando se trabalha com números, usamos reticências 

(três pontinhos ( ... )) ao final do número, ou no meio dele, como mostramos nos 

quatro exemplos a seguir. 

𝒂)  
𝟏

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟑𝟑 …                                        𝒃) 𝒂 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎𝟎𝟏 …         

𝒄)  √𝟑 = 𝟏, 𝟕𝟑𝟐𝟎𝟓𝟎𝟖𝟎𝟕 …                       𝒅)   𝒙 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎. . . 𝟎𝟏𝟑𝟒 

O que você entende por esses três pontinhos em cada um dos casos? 
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2) No Ensino Fundamental são trabalhados os conjuntos dos números inteiros, 

racionais, irracionais e reais. Abaixo, encontra-se uma tabela em que você deve 

marcar um X na Coluna, ou Colunas, em que o número faz parte do conjunto em 

Questão. Depois, responda às perguntas que estão logo após a tabela. 

 

 Não é um 
número 

É um 
número 
inteiro 

É um 
número 
racional 

É um 
número 
irracional 

E um 
número 
real 

𝟏𝟑

𝟑
   

     

−
𝟐𝟐

𝟕
 

     

𝟐𝟒

𝟐
 

     

√𝟐

𝟑
 

     

√𝟒𝟗      

√𝟐         

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … 𝟎𝟏      

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓 …      

0,12122...      

𝟏, 𝟗𝟗𝟗 …      

𝟎, 𝟐𝟓      

𝟎      

−𝟕      

𝝅      

 

a) Que critérios você usou para dizer que não é um número? 

b) Que critérios você usou para classificar o número como inteiro? 

c) Que critérios você usou para classificar o número como racional? 

d) Que critérios você usou para classificar o número como irracional? 

e) Que critérios você usou para classificar o número como real? 

 

 

 

Número 

Conjunto 
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3) Responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o seguinte número 0,12122122212 ... (aumenta-se sempre uma unidade 

do algarismo 2 entre o algarismo 1). Esse número é racional ou irracional? Como 

você sabe? 

b) Considere o seguinte número: 0,759122122122... (o padrão 122 sempre se manterá). 

Esse número é racional ou irracional? Como você sabe? 

 

4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos 

no visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, 

o visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? 

O que levou você chegar a essa conclusão? 

b) O professor pediu à classe para encontrar a forma decimal do número 
𝟐

𝟑
 , ou seja, 

dividir 2 por 3. No visor de sua calculadora apareceu o número 0,66666666666, e no 

visor da calculadora de seu colega apareceu 0,66666666667.  

Seu colega te diz: eu estou correto e você não. O que você responderia a seu colega? 

Por quê? 

c) O professor pediu à classe para digitar o número 𝝅 na calculadora. No visor de sua 

calculadora e de seu colega aparece o número 3,14159265358. Seu colega conclui 

que 𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟓𝟗𝟐𝟔𝟓𝟑𝟓𝟖. Você concorda ou discorda da afirmação de seu colega? 

Por quê? 

 
 

5) João e Maria, dois colegas do 1º ano do Ensino Médio, fazem uma discussão sobre 

a representação de números. Analise a discussão e responda à pergunta que se 

encontra após o diálogo. 

João disse: Maria, você não sabe o que descobri. 

Maria responde: Diga, João. 

João: Veja a conta que fiz: 

Dividindo 1 por 3 eu obtenho uma dízima periódica simples (
𝟏

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟑𝟑 … ), e é sempre 

verdade que posso multiplicar ambos os membros de uma equação pelo mesmo 

número, certo? 

Maria: Sempre poderá fazer isso, João! Essa multiplicação não altera a igualdade. 
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João: Então, vamos lá! Multipliquei ambos os membros da equação por 3: 

𝟑. (
𝟏

𝟑
) = 𝟑. (𝟎, 𝟑𝟑𝟑 … ) 

Resolvendo a operação da multiplicação tenho que: 

𝟑

𝟑
= 𝟎, 𝟗𝟗𝟗 … 

Como 3 dividido por 3 é 1, obtenho a igualdade: 

𝟏 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗 … 

Maria: O que é isso, João, você está doido? Acho que 0,999... nunca pode ser igual 

a 1, chega pertinho o quanto eu quiser, mas nunca é igual, é sempre um pouquinho 

menor. 

João: É verdade, Maria! Veja a conta. 

Maria: Não acredito! 

João: E tem mais. Descobri que existem três maneiras diferentes de você representar 

o mesmo número inteiro, veja: 

𝟎, 𝟗𝟗𝟗 … = 𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … 

Maria: Até concordo que 𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 …, mas discordo que 𝟎, 𝟗𝟗𝟗 … = 𝟏 porque 0,999... 

é um pouquinho menor que 1. 

Qual dos dois tem razão? Expresse um argumento para dizer se João está correto 

ou Maria está certa.  

 

6) Existem números reais entre os números representados abaixo? Quantos? Caso 

exista, indique um. Se não, escreva a razão pela qual não existe.  

a) 𝟐, 𝟑𝟏𝟒 … e    𝟐, 𝟑𝟏𝟓 …   

b) 𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑   e   𝟎, 𝟑𝟑𝟑 … 

c) 𝟏, 𝟏𝟒𝟗𝟗𝟖 …   e   𝟏, 𝟏𝟓𝟐𝟐𝟐 …   

d) √𝟑   e   𝟏, 𝟕𝟑𝟑   

e) 
𝟏

𝟕
   e   0,14286715... 

f) 𝟎, 𝟏𝟐𝟓   e   𝟎, 𝟏𝟐𝟔 

g) 1   e   2 
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7) Utilize os símbolos de <, ≤, > ou ≥ para comparar os números abaixo, justificando 

o uso do símbolo em cada caso: 

a) 
𝟏

𝟑
     _____    𝟎, 𝟑𝟑𝟑 … 

b) 𝝅    _____    𝟑, 𝟏𝟒 

c) 𝟎, 𝟔𝟔𝟔 … ______ 𝟎, 𝟔𝟔𝟔 

d) 𝟏, 𝟏𝟕𝟖𝟗𝟖𝟗 …   ______ 𝟏, 𝟐𝟑𝟐𝟑𝟐𝟑 … 

  

 

8) É verdade que  ℕ ⊂ ℤ ⊂  ℚ ⊂ ℝ  e ℚ ∪ 𝕀 = ℝ. O professor pediu aos alunos de sua 

classe que fizessem esta representação na forma de diagrama. Ana fez a primeira 

representação e Beatriz a segunda. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Você concorda com alguma dessas representações? Qual? Por quê? 

  

9) Considere o conjunto ℚ  dos números racionais e o conjunto 𝕀  dos números 

irracionais. Você considera alguma destas sentenças como verdadeira? Se sim, 

justifique sua escolha. Se não, explique por quê. 

a) Há mais elementos em ℚ do que em 𝕀. 

b) Há mais elementos em 𝕀 do que em ℚ. 

c) ℚ e 𝕀 têm a mesma quantidade de elementos. 

  

10) Você considera alguma destas afirmações como verdadeira? Se sim, justifique 

sua(s) escolha(s). Se não, explique por quê. 

a) A cada ponto da reta numérica corresponde um número racional. 

b) A cada ponto da reta numérica corresponde um número irracional. 

c) A cada ponto da reta numérica corresponde um número real. 

  

Obrigado pela sua participação! 

  

 

 

 

2. Representação de Beatriz 

    

 

1. Representação de Ana 
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APÊNDICE J – ANÁLISE DIDÁTICA 
DAS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO 

DIAGNÓSTICO 

ANÁLISE DIDÁTICA DAS QUATRO QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO 

DIAGNÓSTICO E ALGUNS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO ESTUDO 

PRINCIPAL 

 

Neste Apêndice, apresentamos as quatro Questões do Questionário 

Diagnóstico que foram analisadas com a análise didática de cada uma delas e 

alguns detalhes da intervenção que não foram contemplados no corpo da tese.  

 

1 Análise didática das quatro Questões do Questionário Diagnóstico 

Nosso objetivo em aplicar o Questionário antes da intervenção foi o de 

identificar fatores de conflito potencial nos protocolos dos participantes da pesquisa, 

em relação à imagem de conceito de número real e no que se refere à questão da 

densidade, quando iniciaram o Ensino Médio. Além disso, tivemos o intuito de 

observar ideias errôneas que esses participantes trouxeram do Ensino 

Fundamental. 

Esse levantamento foi importante porque o Questionário Diagnóstico foi 

reaplicado ao final da intervenção, após o desenvolvimento de todas as atividades, 

para fazermos um estudo comparativo entre as ideias iniciais e finais de cada 

participante em relação aos temas investigados, para verificarmos se houve ou não 

um enriquecimento da imagem de conceito de cada participante por meio da 

exposição, ou não, dos mesmos fatores de conflito potencial ou ideias errôneas 

apresentados inicialmente ao final do processo, ou se surgiram outras ideias 

contraditórias e/ou errôneas. 
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A não evidência dos fatores de conflito potencial, ao final do processo, 

poderia sugerir que as discussões promovidas com a leitura e debate do THM e 

dos Quadrinhos contribuíram para o enriquecimento da imagem de conceito, no 

que se refere a números reais. Ao passo que, o aparecimento dos mesmos 

conceitos matemáticos iniciais após o desenvolvimento das atividades apontaria 

que o que fizemos não contribuiu para que o estudante repensasse sobre suas 

concepções adquiridas anteriormente.  

Com as adequações necessárias, o Questionário Diagnóstico ficou 

constituído por 28 Questões (ver Apêndice I). Para cada uma dessas Questões 

fizemos uma análise didática com a justificativa delas estarem presentes na 

investigação, bem como nossos objetivos com os questionamentos e, também, de 

suas finalidades. Ainda, expomos possíveis respostas que pudessem ocorrer, 

inclusive as que surgiram no Estudo Preliminar. No que se refere à análise didática, 

será apresentada neste relatório somente aquelas referentes às quatro Questões 

que trouxemos para nossa análise de dados. 

A compreensão dos números reais perpassa a sua definição de conceito 

que, por sua vez, exige não só o reconhecimento dos números racionais e 

irracionais nas suas formas de representação, mas, além disso, o entendimento de 

suas definições. Assim, as Questões a seguir se justificam porque avaliamos que 

ideias conflituosas ou errôneas são evidenciadas em relação à definição de 

conceito de número real que, em seu bojo, traz os números racionais e irracionais.  

 

Questão 1 

A Questão 1 aborda a definição de conceito de número real. Pedimos 

exemplos para verificar se ratificariam a definição dada ou se apresentariam fatores 

de conflito potencial entre definição e exemplo. Também tivemos a intenção de 

observar o quão variado seria o repertório de exemplos de reais que utilizariam para 

ratificar o conceito dado. 
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1) Qual sua definição para número real? Dê 5 (cinco) exemplos diferentes de números 

reais que você imagina ilustrar sua definição.  

 

Segundo Vinner (1991), as perguntas do tipo direta como “O que é uma 

função?” ou “O que é uma tangente?” são as mais indicadas para investigar a 

definição de conceito sobre determinado assunto. Sendo assim, nesse viés, 

elaboramos essa Questão com o objetivo de analisar a definição de conceito do 

que é um número real para os participantes da pesquisa.  

Consideramos uma resposta formal para esse nível de ensino algo no 

sentido de que um número real é “um numero racional ou irracional”. Entendemos 

que estudantes que respondessem dessa forma teriam uma definição de conceito 

de número real enriquecida. 

Resolvemos unificar as duas primeiras perguntas realizadas no Estudo 

Preliminar, modificando um pouco a sua estrutura, pois, dessa forma, imaginamos 

que os alunos podem dar exemplos que realmente ratificassem, ou não, a definição 

apresentada. 

Como verificado no Estudo Preliminar, podemos encontrar para a definição 

de conceito de número real respostas tais como: é qualquer número natural, 

qualquer número inteiro, qualquer número inteiro e positivo, é um número exato, 

decimal exato, números finitos, números que possuem um limite, números que 

podem ser expressos por meio de frações, números pares e ímpares, são aqueles 

que existem e são possíveis ou todo número desde que não seja irracional. Esses 

tipos de respostas foram classificadas como insuficientes em relação à definição 

de conceito de número real, por não trazerem elementos matemáticos suficientes 

que sustentem a definição, constituindo-se em possíveis fatores de conflito 

potencial em relação à definição de conceito de número real. 

Outro tipo de resposta que pode ocorrer é considerar os números reais como 

“todo número” ou “qualquer número”. Elas podem trazer a ideia de inclusão dos 

números racionais e irracionais no conjunto ℝ ou o aluno pode dar definições assim 

e não entender a constituição do conjunto dos números reais, pois pode ser uma 

resposta simplesmente decorada na sua vivência escolar sobre o assunto. Em 
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qualquer dos casos, consideramos uma resposta que não traz características para 

definir os números reais.  

Algumas definições de conceito foram consideradas como que trazem 

elementos formais da definição de número real, tais como: número real é qualquer 

racional ou irracional, número real é a união dos racionais com os irracionais – 

versão geralmente encontrada nos livros didáticos – ou, simbolicamente, expressar 

ℝ = ℚ ∪ 𝕀. Porém, esse tipo de resposta pode também ter sido decorada e não 

representar a compreensão dos números racionais e irracionais, o que foi verificado 

nas respostas obtidas para as outras três Questões discutidas a seguir.  

Na intervenção, trabalhamos com a questão da medida, das expansões 

decimais e abordamos os números complexos. Assim, também podemos obter 

respostas do tipo: é qualquer número desde que não sejam os complexos; qualquer 

número que possa ter uma representação decimal ou, ainda, um número que em 

módulo representa qualquer medida, argumentos esses que são capazes de definir 

os números reais.  

 

Questão 2 

Com números reais representados de formas variadas, buscamos, com a 

Questão 2, identificar se os estudantes reconhecem se determinado número 

representado na lista pertence ou não a diferentes conjuntos numéricos, ou seja, 

se reconheceriam as relações de inclusão e, ainda, que critérios utilizam para 

realizar tal distinção, o que pode nos indicar elementos da definição de conceito de 

número inteiro, racional, irracional ou real que faz parte da imagem de conceito do 

participante. 

Em geral, os estudantes estão acostumados, em uma tabela ou quadro, 

relacionar apenas um X em cada linha, e esse fato poderia influenciar para que não 

relacionassem um mesmo elemento da lista em mais de uma Coluna. Porém, no 

enunciado da Questão está explícito que “deve marcar um X na Coluna, ou 

Colunas, em que o número representado faz parte do conjunto em questão”.  
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2) No Ensino Fundamental são trabalhados os conjuntos dos números inteiros, racionais, 

irracionais e reais. Abaixo encontra-se uma tabela em que você deve marcar um X na Coluna, 

ou Colunas, em que o número faz parte do conjunto em questão. Depois, responda às 

perguntas que estão logo após a tabela. 

 

 

 Não é um 
número 

É um 
número 
inteiro 

É um 
número 
racional 

É um 
número 

irracional 

E um 
número real 

𝟏𝟑

𝟑
 

     

−
𝟐𝟐

𝟕
 

     

𝟐𝟒

𝟐
 

     

√𝟐

𝟑
 

     

√𝟒𝟗      

√𝟐      

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 … 𝟎𝟏      

𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓 …      

0,12122...      

𝟏, 𝟗𝟗𝟗 …      

𝟎, 𝟐𝟓      

𝟎      

−𝟕      

𝝅      

a) Que critérios você usou para dizer que não é um número? 

b) Que critérios você usou para classificar o número como inteiro? 

c) Que critérios você usou para classificar o número como racional? 

d) Que critérios você usou para classificar o número como irracional? 

e) Que critérios você usou para classificar o número como real? 

 

A inspiração para essa Questão provém da pesquisa realizada por 

Fischbein, Jehiam e Cohen (1995), que procuraram explorar o conhecimento formal 

de estudantes sobre números. Para isso, utilizaram 15 números 36  em que o 

                                                             
36  No artigo, Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) fazem a discussão apenas dos números 

𝜋; − 
22

7
;  0,121221 … ; 3√8;   0,0555 … ; √16;   34,2727 … . 

Número 

Conjunto 
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estudante deveria determinar se pertencem a diversos conjuntos numéricos. 

Inclusive utilizamos alguns deles ou bem parecidos. 

Informamos que na pesquisa de Fischbein, Jehiam e Cohen (1995) na 

Questão por eles proposta aparece 0,121221 …  e, no quadro de análises, 

0,12122 … . Na elaboração da Questão 2 não percebemos essa diferença e 

utilizamos 0,12122 … , assim, inicialmente o consideramos como irracional. No 

entanto, para a análise dos dados, percebemos que ele pode ser identificado como 

racional por considerarem a repetição do número 2 ou podem classificá-lo como 

irracional, por ter um padrão e não um período. Dessa forma, ambas as respostas 

foram consideradas corretas. 

Colocamos próximos os quocientes 
𝑝

𝑞
, os números que na sua representação 

possuem radical e as representações decimais, para facilitar a análise do aluno. 

Escolhemos dois quocientes racionais: um positivo (
13

3
) que recai em uma 

dízima periódica e o outro negativo (−
22

7
), que também é uma dízima periódica de 

período longo. Acrescentamos um quociente racional negativo porque números 

negativos podem ser sinal de irracionalidade, como afirmam Fischbein, Jehiam e 

Cohen (1995). A utilização de um número inteiro representado na forma de uma 

fração aparente (
24

2
) se deve ao fato de que os estudantes podem não perceber 

que se trata de um número inteiro e o classificar apenas como racional, devido ao 

traço da divisão na fração aparente. 

Utilizamos um quociente irracional (
√2

3
), porque os aprendizes podem não 

reconhecer que um quociente de não inteiros representa um número irracional e os 

classificarem como racional devido ao traço da divisão. 

Escolhemos um número inteiro positivo quadrado perfeito (√49) . Essa 

atitude se deve ao fato de que, para os aprendizes, o símbolo da raiz poderia ser 

traduzido como sinônimo de irracionalidade. A escolha desse número se baseia na 

colocação de Rezende (2013), quando relata que o 9 não foi uma boa escolha, por 

ser utilizado com frequência, parecendo ser espontâneo para os alunos 

considerarem √9 = 3, sugerindo que √49 ou √121 talvez fosse uma escolha mais 
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eficiente, o que concordamos, mudando nossa ideia inicial de se usar √4, utilizando 

a √49. 

O (√2) foi escolhido por ser considerado como protótipo de irracional por 

Silva (2011). Com isso, ele figura no quadro porque podem indicá-lo apenas por 

uma questão de memorização ou podem levar em consideração características de 

um irracional para indicá-lo como tal e considerá-lo, também, como real. 

O decimal (1,000 … 01) foi inserido no quadro para ser investigado porque 

apareceu em algumas respostas do Estudo Preliminar como um real mais próximo 

de 1 e, para classificá-lo como racional, o estudante deve compreendê-lo como um 

número representado com expansão decimal finita, apesar da reticência 

matemática. Posteriormente, percebemos que a reticência matemática no meio do 

decimal influenciou na decisão de racionalidade ou irracionalidade dele e, devido a 

isso, o desconsideramos para nossas análises. 

Utilizamos um decimal periódico (0,0555 … ) e um decimal com expansão 

que segue um padrão (0,12122 … ), pois padrão pode ser tomado como sinônimo 

de dízima periódica e ser racional e, o símbolo de infinito, como tradução de 

irracionalidade (ZASKIS; SIROTIC, 2004). A dízima periódica 1,999 … figura no 

quadro para verificarmos se após as discussões que ocorreriam com base no THM 

algum estudante o considerou, também, como inteiro por ser igual a 2. 

O decimal com expansão finita (0,25)  foi eleito para compor o rol de 

elementos a serem reconhecidos pelos estudantes porque, além dos inteiros e das 

dízimas periódicas, os decimais representados com expansão finita também fazem 

parte do conjunto ℚ. 

O zero (0) foi incluído no conjunto de representação de números propostos 

por se tratar de um elemento que ainda traz muitas dúvidas a alunos, pois, o 

identificam com o nada e às vezes não lhe confere status de número e isso poderia 

ser manifestado ao não ser assinalado em nenhuma Coluna ou marcá-lo na Coluna 

“Não é um número”.  

No quadro inserimos um inteiro negativo ( −7 ) pois, juntamente com o 

quociente racional negativo, para o participante da pesquisa, a irracionalidade 
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poderia estar relacionada a números negativos. Também verificamos se 

considerariam os inteiros como sendo também racionais e reais.  

Por último, incluímos outro protótipo de número irracional, o pi (𝜋). Esse 

elemento, muitas vezes, é considerado como irracional simplesmente por 

memorização e não se leva em conta a natureza dele. Ainda, poderiam 

compreendê-lo apenas como um símbolo e não lhe conferir status de número.  

Com as perguntas que se seguem ao quadro dessa Questão, verificamos se 

o estudante sustenta seus critérios para determinar um número como tal, ou se 

surgem fatores de conflito potencial entre o critério para relacionar um elemento da 

lista em determinado conjunto e o(s) “número(s)” efetivamente relacionado(s). 

Para nós, as ideias expostas nos critérios da Questão 2 são indicativos de 

elementos da imagem de conceito que se relacionam com a definição de conceito 

para aqueles tipos de números. Assim, fizemos um confronto entre o critério 

utilizado na Questão 2 para identificar um elemento da lista como real e os que 

foram marcados como tais com a definição de conceito apresentada na Questão 1 

e os exemplos dados para ratificá-la, para identificarmos fatores de conflito 

potencial entre as respostas expostas para essas duas Questões. 

Ainda verificamos se o conceito empírico e a memorização prevaleceram 

sobre o conceito teórico como, por exemplo, se quocientes na forma 
𝑎

𝑏
 (𝑏 ≠ 0) é 

sinônimo de racionalidade, se números que na representação decimal seguem um 

padrão são identificados como racionais, se a um número representado com raiz é 

sinal de irracionalidade assim como os números negativos e os números 

representados com expansão decimal infinita, ideias errôneas que podem ser 

evidenciadas na forma de fatores de conflito potencial.  

Para identificarmos fatores de conflito potencial em relação às expansões 

decimais infinitas, fizemos um confronto entre os critérios apresentados para 

classificar os números representados assim na Questão 2 

(0,0555 … , 0,12122 … , 1,999 … ), com as justificativas apresentadas para classificar 

os dois decimais da Questão 3 como racional ou irracional.  
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Questão 3 

Tivemos como objetivo, com a Questão 3, explorar ideias que estudantes 

evidenciam sobre os números reais representados com expansão decimal infinita. 

  

3) Responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o seguinte número 0,12122122212 ... (aumenta-se sempre uma unidade do 

algarismo 2 entre o algarismo 1). Esse número é racional ou irracional? Como você 

sabe? 

b) Considere o seguinte número: 0,759122122122... (o padrão 122 sempre se manterá). 

Este número é racional ou irracional? Como você sabe? 

O primeiro item é uma adaptação da Questão que foi aplicada por Zazkis e 

Sirotic (2004) a futuros professores, com o objetivo de verificar como as 

representações influenciavam nas decisões dos participantes da pesquisa em 

relação à irracionalidade. Esse item também foi explorado com estudantes 

israelenses que cursavam o equivalente ao nosso Ensino Médio por Fischbein, 

Jehiam e Cohen (1995) e por Silva (2011), para atestar sobre a racionalidade ou 

irracionalidade dele, também com alunos do Ensino Médio. 

Escolhemos um irracional em que um padrão se repete para verificarmos se 

esse fato se constitui em sinal de racionalidade, sendo traduzido como o período 

da dízima periódica, ou se o reconhecem como irracional.  

No segundo item, elaborado por nós, apresentamos um racional no qual 

colocamos alguns dígitos que não repetem antes do período. O objetivo de assim 

ser é para nos certificarmos se o estudante decide a racionalidade observando o 

período, ou dízimas compostas são consideradas como irracionais. 

Ainda, verificamos se qualquer número representado com expansão decimal 

infinita representa irracionalidade. 

Para classificar corretamente esses números, o estudante não pode se 

basear apenas na visualização, ou seja, em sua definição empírica. Deve analisar 

as expansões decimais infinitas e considerar dessas expansões características que 

definem os racionais e irracionais. 
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Também nos interessa a relação que estudantes fazem entre um quociente 

racional e sua respectiva representação decimal. Para isso, elaboramos a Questão 

4. 

 

Questão 4 

Para especularmos se o participante faz uma análise crítica de um quociente 

racional para dar sua justificativa, ou seja, se relacionaria o resultado que aparece 

no visor da calculadora com o quociente que gerou aquele resultado, fizemos uso 

da Questão 4, exposta a seguir.  

4) Você e seu colega de classe têm uma calculadora que admite até 12 (doze) dígitos no 

visor. Analise e responda às perguntas a seguir: 

a) Considere o número 53/83. Vamos chamar esse número de M. Ao fazer essa divisão, o 

visor da calculadora mostra 0,63855421687. M é um número racional ou irracional? O 

que levou você chegar a essa conclusão? 

 

A Questão 4 foi inspirada em uma Questão aplicada por Zazkis e Sirotic 

(2004) e por Silva (2011) em suas pesquisas. 

O participante pode classificá-lo como racional por ser finito e como irracional 

por não aparecer visualmente o período da dízima periódica. Nesses casos, 

entendemos que, para dar sua resposta, observou apenas o decimal que aparece 

no visor da calculadora, respostas que não trazem ideias formais, ou seja, isso 

indica que o participante não compreende, de fato, os números racionais. Para 

evidenciar ideias formais, o estudante deve expor que 
53

83
 é racional por um 

quociente de inteiros de denominador não nulo, independentemente do que 

aparece no visor da calculadora. Esse é o único tipo de resposta que consideramos 

como formal para essa Questão. 

Para nossas análises que se encontram no corpo desta tese, classificamos 

as respostas em “certas” ou “erradas”; pois isso é necessário para comparar com 

conceitos matemáticos formais e verificar se houve aprendizagem. Porém, 

procuramos não levar em consideração apenas a ação redutiva em classificar as 
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respostas em corretas ou incorretas. O que fizemos foi identificar ideias conflitantes 

e equivocadas que influenciaram, sob nosso olhar, as respostas que foram dadas 

e que pudessem, de alguma forma, estarem presentes na imagem de conceito dos 

participantes. Concordamos com a citação: 

Estamos cientes do fato de que a distinção entre respostas “corretas” e 
“incorretas” pode ser, às vezes, psicologicamente e mesmo 
matematicamente inadequada. Mas, normalmente, essa é a distinção 
mais comum e refere-se basicamente à forma pela qual a comunidade 
cientifica em certo momento avaliou a solução (FISCHBEIN; JEHIAM; 
COHEN, 1995, p.32, tradução nossa37). 

Ao analisar uma resposta obtida em uma atividade escolar qualquer, não 

devemos apenas classificá-la como “certa” ou “errada”. Os “erros” podem trazer 

informações importantes sobre as dificuldades vivenciadas pelo aluno, quando se 

trabalha com determinado tema. Por outro lado, essas classificações são 

necessárias para verificar se houve aprendizagem, mas, como dissemos, os “erros” 

devem ser explorados e tomados como referência para a construção de novos 

caminhos de aprendizagem.  

Assim, o que se pretendeu com nossas buscas foi identificar esses “erros” e 

elaborar um material para que estudantes de uma 1ª série do Ensino Médio 

pudessem rever seus conceitos sobre números reais, na tentativa de fazer com que 

não os apresentem ao final da intervenção, o que sugere um enriquecimento da 

imagem de conceito.  

Consideramos que, dentre outros fatores, se o estudante reconhece os 

números racionais e irracionais por meio das características de suas expansões 

decimais e estabelece a relação entre um quociente racional com a respectiva 

representação decimal, e, quando possível, para quocientes irracionais, 

expressando uma definição adequada para esses tipos de números, tem uma 

imagem de conceito rica em relação aos números reais. Com vistas ao 

enriquecimento da imagem de conceito de número real, fizemos a intervenção cujos 

alguns procedimentos metodológicos estão a seguir. 

                                                             
37 No original: We are aware of the fact that the distincition between “correct”and “incorrect” answers 

may be, sometimes, psychologically and even mathematically inadequate. But, usually, it is the 
most simple distinction and it refers basically to the way in which the scientific community, in a 
certain period evaluates a solution. 
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A intervenção 

As justificativas para a elaboração, como foi desenvolvida e nossos objetivos 

com a intervenção foram colocados no Capítulo 4. Assim, nesta seção trazemos 

alguns detalhes que não foram contemplados no corpo da tese. 

Cada parágrafo do texto do THM e cada fala dos personagens dos 

Quadrinhos foram explicados e/ou discutidos 38 , sempre tentando provocar a 

participação dos alunos com a intenção de que eles pudessem (re)construir seus 

conceitos sobre os números reais. 

Ao final dos debates sobre algum assunto, perguntávamos se algum 

estudante gostaria de acrescentar e/ou questionar alguma coisa, antes de 

passarmos adiante.  

Caso não houvesse reciprocidade, prosseguíamos com a leitura do texto ou 

dos Quadrinhos para gerar um novo debate. Vale destacar que o silêncio por parte 

dos aprendizes pode ser interpretado como: o conhecimento prévio do assunto pelo 

aluno, o surgimento de fatores de conflito potencial, o estabelecimento de um 

conflito cognitivo que conduziu à compreensão dos conceitos matemáticos 

envolvidos no debate, a não compreensão dos conceitos matemáticos e a timidez 

em perguntar, ou mesmo o disfarce da compreensão do assunto para evitar 

discussões, dentre outros. Porém, não conseguimos distinguir essas reações em 

uma turma com esse volume de alunos sem indagar cada um deles. O que fizemos 

foi procurar indícios nos protocolos e nas gravações em áudio que indicassem a 

compreensão, ou não, dos conceitos matemáticos ora debatidos.  

Essa abordagem que fizemos para os números reais requereu um 

planejamento, no qual destacamos o que pretendíamos discutir em cada parágrafo 

e em cada Quadrinho, um texto extenso que não apresentamos nesta pesquisa.  

A intervenção foi desenvolvida em 20 encontros dos quais 17 dedicados às 

discussões, um tempo que, talvez, fosse bem menor se não se tratasse de uma 

pesquisa que precisou ser gravada, com momentos de idas e vindas, em especial 

                                                             
38 Vale lembrar que discutimos o THM até os números reais.  
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pelas dúvidas manifestadas no OMP, encontros esses que geraram um volume 

extenso de dados e não seria possível colocar todos no corpo desta tese.  

Como a pesquisa foi realizada em ambiente de sala de aula, algumas 

situações não fugiram muito da forma rotineira na qual ocorrem os processos de 

ensino e aprendizagem com o qual estamos acostumados a lidar, quais sejam, 

mudança de planejamento devido o desenrolar da aprendizagem ou mesmo de 

uma aula, preocupação dos alunos com um material escrito no qual pudessem se 

ancorar e cobrança de exercícios de fixação (provavelmente por não terem tido 

contato com o modo como foi desenvolvido os encontros), preocupação por parte 

dos discentes com a questão da pontuação, estudantes interessados e outros 

displicentes, debates bem participativos e outros apáticos.  

Apesar das críticas por parte de uns raros estudantes e elogios de alguns 

outros, consideramos como positivos o desenvolvimento e os resultados da 

pesquisa, como mostramos em nossas análises e conclusões.  
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APÊNDICE K – TERMO DE 
ASSENTIMENTO PARA ALUNOS DO 

ESTUDO PRINCIPAL 

 

Termo de Assentimento 

Prezado Estudante,  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo investigar 

se algumas propriedades dos números reais contribuem para a compreensão de intervalos reais e, 

para isso, deverão ser realizadas atividades com papel e lápis, em ambiente de sala de aula, sobre 

números reais e intervalos reais.  

Salientamos que os debates realizados durante as aulas serão gravados em áudio, bem 

como poderá haver eventuais entrevistas sobre as respostas e/ou resoluções obtidas nas 

atividades. 

Os participantes da pesquisa terão sua identidade preservada, não sendo identificados, a 

não ser por um apelido de sua escolha ou o sugerido pelo pesquisador.  

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a pesquisa de responsabilidade 

do Prof. Gerson Geraldo Chaves, sob a orientação da Profª Drª Vera Helena Giusti de Souza, 

intitulada: “Ordem e completude: caminhos para compreender intervalos de números reais”. 

 

 

Obrigado! 

 

Assinatura, por extenso, do estudante 
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APÊNDICE L – TIRA DE PAPEL – (one 
minute paper – OMP) 

TIRA DE PAPEL (one minute paper – OMP) ENTREGUE AO FINAL DE CADA 

ENCONTRO 

 

 

 

Nome: ____________________________________ Data: ___/___/2016. Letra Número:  

 

1) O que já era de seu conhecimento antes das discussões e do desenvolvimento das 

atividades? 

2) O que aprendeu de novo com as atividades e discussões? 

3) Qual(is) dúvida(s) ainda resta(m) sobre os assuntos tratados? 
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APÊNDICE M – DEMONSTRAÇÕES 
DA IRRACIONALIDADE DE ALGUNS 

NÚMEROS 

TEXTO ENTREGUE AOS ESTUDANTES PARA LEITURA QUE MOSTRA A 

DEMONSTRAÇÃO DA IRRACIONALIDADE DE ALGUNS NÚMEROS 

 

Demonstração da Irracionalidade de Alguns Números 

Os números irracionais têm inúmeras aplicações na Matemática e também 

em fenômenos naturais. Este texto busca mostrar a prova da irracionalidade de 

alguns números irracionais e apresentar alguns números irracionais importantes 

que talvez você não conheça.  

 

Demonstração algébrica da irracionalidade de √𝟐 

O estudante pode se perguntar: o que garante um número ser irracional, 

como o √2 por exemplo?  

Existem várias demonstrações, tanto algébricas quanto geométricas, da 

irracionalidade das raízes positivas não exatas de números naturais39. A seguir 

faremos uma demonstração algébrica da irracionalidade do número √2 que pode 

ser estendida para provar que qualquer raiz positiva não exata de número natural 

é um número irracional. Para isso, utilizaremos um método designado por “Redução 

ao Absurdo”. Esse método consiste em partir de uma dada hipótese tomada como 

verdadeira e, por raciocínio lógico, chega-se a algo que contradiz a hipótese inicial 

ou a algo absurdo, mostrando que a hipótese inicial é falsa.  

 

 

                                                             
39 A frase “raízes positivas não exatas de números naturais” está incorreta, o certo seria considerar “raízes de 

números racionais positivos”. 
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Consideremos o quadrado e o triângulo retângulo a seguir:  

 

 

 

 

 

 

No quadrado (figura 1a), o triângulo retângulo interno tem hipotenusa de 

medida d e catetos de medida 1 (figura 1b).  

Pelo teorema de Pitágoras, temos que 𝑑2 = 12 + 12, ou seja, 𝑑2 = 1 + 1 ⟹

𝑑2 = 2 ⇒ 𝑑 = √2. 

Vamos assumir, por hipótese, que √2 é um número racional. Sendo assim, 

deve existir uma razão de inteiros 
𝑝

𝑞
, sendo 𝑞 ≠ 0 , que seja igual a √2 . 

Consideremos, ainda, que a razão 
𝑝

𝑞
 seja uma fração irredutível, então os números 

𝑝 e 𝑞 são primos entre si. Daí, podemos dizer que:  

𝑝

𝑞
= √2 ⟹ 𝑝 = 𝑞√2 

Elevando ao quadrado a última equação temos: 𝑝2 = (𝑞√2)
2

⇒ 𝑝2 = 2𝑞2.  

Podemos observar que 𝑝2 é par, pois é o dobro de 𝑞2.  

Sabemos que um número ímpar ao quadrado tem sempre como resultado 

um número ímpar. Por exemplo: 12 = 1, 32 = 9, 52 = 25. Podemos generalizar essa 

afirmação tomando um número ímpar qualquer que pode ser escrito como 2𝑛 +

1 (𝑛 ∈ ℕ). Elevando esse número ao quadrado temos: (2𝑛 + 1)2 = 2𝑛2 + 4𝑛 + 1 =

2(2𝑛 + 2) + 1 (𝑛 ∈ ℕ) que também é um número ímpar. Como todo número ímpar 

ao quadrado é um número ímpar e sendo 𝑝2 um número par, o próprio 𝑝 deverá ser 

par.  

Como 𝑝 é par, podemos escrever que 𝑝 = 2𝑥, em que 𝑥 é um número inteiro.  

Substituindo 𝑝 = 2𝑥 na equação 𝑝2 = 2𝑞2, temos:  

𝑝2 = 2𝑞2 ⇒ (2𝑥)2 = 2𝑞2 ⇒ 4𝑥2 = 2𝑞2 ⇒ 2𝑥2 = 𝑞2 

(a) (b) 

1 

d 

1 

1 1 d 

Figura 1 
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Pelo mesmo raciocínio feito para 𝑝, podemos concluir que 𝑞 também é um 

número par.  

Ora, por hipótese tomamos a fração 
𝑝

𝑞
 irredutível, mas como 𝑝 e 𝑞 são pares 

a fração ainda é simplificável por 2, o que contradiz nossa hipótese inicial.  

Partimos da afirmação que √2 é racional e que 
𝑝

𝑞
 são primos entre si não 

podendo a fração ser mais simplificada, mas o desenvolvimento de nosso raciocínio 

lógico nos levou a concluir que não se trata de uma fração irredutível, ou seja, 

chegamos a uma contradição. Sendo assim, nossa hipótese inicial é falsa, daí √2 

não pode ser um número racional, deve ser um número irracional, como queríamos 

demonstrar.  

 

Demonstração da irracionalidade de 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝟐 = 𝐥𝐨𝐠 𝟐 

Por Redução ao Absurdo vamos mostrar que log 2 é um número irracional.  

Por hipótese, suporemos que log 2 é um número racional. Sendo assim, há 

uma razão entre inteiros de denominador não nulo igual ao logaritmo decimal de 2.  

log 2 =
𝑎

𝑏
 {𝑎, 𝑏} ∈ ℤ 𝑒 𝑏 ≠ 0 ⟹ 10

𝑎
𝑏 = 2 ⟹ (10

𝑎
𝑏)

𝑏

= 2𝑏 ⟹ (2.5)𝑎 = 2𝑏 ⟹ 2𝑎. 5𝑎

= 2𝑏 ⟹ 

⟹ 2𝑎 . 5𝑎 = 2𝑏 . 5𝑏 ⟹ 2𝑎 . 5𝑎 = 2𝑏 . 50 ⟹ 2𝑎 = 2𝑏 𝑒 5𝑎 = 5𝑏 ⟹ 𝑎 = 𝑏 𝑒 𝑎 = 0 

Se 𝑎 = 0  e 𝑎 = 𝑏 , então 𝑏 = 0 , mas o denominador não pode ser nulo. 

Sendo assim, chegamos a uma contradição.  

Portanto, nossa hipótese inicial de que log 2 é um número racional não é 

verdadeira. Esse número é irracional.  

 

Demonstração da irracionalidade de pi (𝝅) 

A demonstração da irracionalidade do número 𝜋 é mais complexa, portanto, 

não a faremos aqui. Se o estudante quiser, pode obtê-la na dissertação de 

mestrado de João Milton de Oliveira disponível em 

www.rc.unesp.br/.../A%20Irracionalidade%20e%20Transcendência...  

 

http://www.rc.unesp.br/.../A%20Irracionalidade%20e%20Transcendência...
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Demonstração da irracionalidade do número de Euler (e) 

O importante número de Euler, utilizado em logaritmos naturais, é um 

número irracional cujo valor é 𝑒 =  2, 71828182845904523536028747135266. ..  

Esse número é utilizado em diversos campos científicos como físico-

químicos, biológicos, econômicos, agronômicos, geográficos, médicos, sociais, 

dentre outros. A demonstração de sua irracionalidade pode ser obtida na 

dissertação de mestrado de Getúlio de Assis Vasconcelos disponível em 

www.rc.unesp.br/.../A%20Irracionalidade%20e%20Transcendência...   

 

 

O número de ouro (𝝓) 

O número de ouro, também denominado razão áurea ou número áureo, é o 

número irracional 𝜙 =
1+√5

2
= 1,6180339887498 … . O número de ouro pode ser 

encontrado na razão entre partes do corpo humano, na distribuição das folhas de 

uma árvore nos galhos, na proporção de abelhas fêmeas em relação às abelhas 

machos em uma colmeia, na arte e em inúmeras outras coisas. Para quem se 

interessar pelo assunto, poderá encontrar diversas outras aplicações no livro Razão 

Áurea de Mario Livio ou no endereço www.estudopratico.com.br/numero-de-ouro-

historico-e-aplicacoes/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rc.unesp.br/.../A%20Irracionalidade%20e%20Transcendência...
http://www.estudopratico.com.br/numero-de-ouro-historico-e-aplicacoes/
http://www.estudopratico.com.br/numero-de-ouro-historico-e-aplicacoes/

