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1. Introdução 

 

A Didática da Matemática, da qual falaremos neste capítulo, é uma das tendências 

teóricas da Educação Matemática. No Brasil, esta tendência teve forte influência dos autores 

franceses, de alguns dos quais, apresentaremos as teorias que têm sido utilizadas como suporte 

em diversos trabalhos de pesquisadores matemáticos brasileiros. 

A Educação Matemática, é uma grande área de pesquisa educacional, e sua consolidação 

como tal é relativamente recente. Seu objeto de estudo é a compreensão, a interpretação e a 

descrição de fenômenos referentes ao ensino e à aprendizagem da matemática, nos diversos 

níveis de escolaridade, tanto na sua dimensão teórica, quanto prática. Pode, ainda, conduzida 

pelos desafios do cotidiano escolar, ser entendida no plano da prática pedagógica. 

Esta área de pesquisa educacional teve impulso, tanto no Brasil, como em outros países, 

principalmente nas últimas décadas. Sendo que este impulso abrangeu uma diversidade de temas, 

aspectos e questões inerentes ao processo de ensino-aprendizagem do conhecimento matemático, 

e deu origem a diversas tendências teóricas, entre elas a Didática da Matemática. 

Dario Fiorentini (apud PAIS, 2002b), descreve quatro fases que caracterizam a evolução 

da Educação Matemática no Brasil, desde suas origens até os anos 90. Sua análise, mostra que a 

partir da década de 60 foram implementadas algumas mudanças no ensino da matemática, com 

proposição de novos programas, metodologias de ensino, conteúdos e currículos para a formação 

de professores.  Estas mudanças, coincidem com o impulso que teve a Educação Matemática no 

Brasil e que se identificou com a grande diversidade de tendências teóricas que surgiram 

Estas mudanças, não surgiram por acaso. A existência deste considerável movimento 

educacional, que trabalha na estruturação de um saber pedagógico voltado ao ensino da 

matemática, teve justificativa, em nível social, na necessidade de responder a uma crise 

generalizada que atinge toda a educação escolar, não somente quanto ao ensino da matemática, 



mas também quanto a ele, em todos os níveis da escolaridade. Questiona-se o seu significado real 

e sua função no currículo escolar, que deste modo, passam a ser pesquisados e analisados de 

forma mais pontual, contextualizada e consciente. 

Essas novas tendências revelam variadas concepções da própria educação, desde as mais 

tradicionais às mais libertadoras sobre a prática escolar. Neste contexto, surge a Didática da 

Matemática como uma forma particular de descrever e compreender os fenômenos da prática 

educativa. 

Segundo Régine Douady (apud PAIS, 2002b, p. 10-11), 

 
“A Didática da Matemática estuda os processos de transmissão e de aquisição 

dos diferentes conteúdos desta ciência, particularmente numa situação escolar ou 
universitária. Ela se propõe a descrever e explicar os fenômenos relativos às relações 
entre seu ensino e sua aprendizagem. Ela não se reduz a pesquisar uma boa maneira de 
ensinar uma determinada noção partícular.” 

 

Deste conceito podemos apreender que a Didática da Matemática “não visa simplesmente 

recomendar modelos ou receitas de solução a determinados problemas de aprendizagem”. 

(PAIS, 2002b, p. 11). 

Em Pais (2002a), obtemos uma definição da Didática da Matemática relativa ao contexto 

brasileiro, que é o enfoque deste trabalho. Nesta, a Didática da Matemática, uma tendência da 

grande área da Educação Matemática, tem por objeto de estudo  

 

“a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a 
especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes 
vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da 
prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica.” (p. 11) 

 

Todos os conceitos didáticos visam ao favorecimento da compreensão das conexões entre 

a teoria e a prática, propiciando a compreensão das condições de produção, de registro e de 

comunicação do conteúdo escolar da matemática e de suas conseqüências didáticas. Deste modo, 

entende-se a dimensão teórica como o ideário resultante da pesquisa e a prática como a condução 

do fazer pedagógico. 

Tendo por base estas definições abordadas e o contexto de surgimento da Didática da 

Matemática no Brasil, abordaremos, a seguir, algumas teorias de autores franceses, pois foi na 

França que teve surgimento este referencial teórico, para após se espalhar por diversos países. 

São estas teorias e seus autores: 



 

� A Teoria da “Transposição Didática” de Chevallard; 

� A Teoria dos “Obstáculos epistemológicos” de Bachellard; 

� A Teoria dos “Campos Conceituais” de Vergnaud; 

� A Teoria das “Situações Didáticas” e a Teoria do “Contrato Didático” de Brousseau; 

� A Teoria da “Engenharia Didática” de Artigue; 

� A Teoria da “Dialética-Ferramenta-Objeto” de Regine Douady. 

 

 

2. Teoria da “Transposição Didática” de Chevallard 

 

“Uma das questões centrais da Educação Matemática é o estudo do processo evolutivo 

por que passa a formação do seu objeto de ensino” (apud PAIS, 2002b, p. 13). A Transposição 

Didática é, resumidamente, uma teoria que estuda as transformações por que passam os 

conteúdos da educação matemática. O próprio termo transposição tem este sentido de 

modificação, evolução. 

Na produção de um saber, tanto no contexto geral, quanto no plano pessoal, reconhece-se 

a existência de um processo evolutivo que caracteriza a idéia de transposição. A Transposição 

Didática pode ser vista, primeiramente, como um caso especial da transposição dos saberes, que 

é entendida no sentido da evolução das idéias, num contexto geral da evolução do saber. Já no 

plano da elaboração pessoal e subjetiva, podemos falar da transposição do conhecimento. Esta 

noção pode ser analisada no domínio da aprendizagem para caracterizar o fluxo cognitivo relativo 

à evolução do conhecimento, estando associada à necessária aplicação de conhecimentos 

anteriores para a aprendizagem de um novo conceito. Assim, na produção de um conhecimento, 

existe um processo que caracteriza a idéia de transposição. 

Deste modo, vale ressaltar a diferença entre saber e conhecimento. Na linguagem 

científica, o saber pode ser entendido quase sempre como relativamente descontextualizado, 

despersonalizado e mais associado a um contexto científico, histórico e cultural. Por exemplo, 

quando nos referimos ao saber matemático, referimo-nos “a uma ciência que tem sua concepção 

estruturada num contexto próprio” (PAIS, 2002c, p. 14). Já o conhecimento refere-se ao contexto 



individual e subjetivo sob um aspecto com o qual o aluno tem uma experiência direta e pessoal, 

logo, tendo um caráter experimental. 

Na Transposição Didática, propriamente dita, estuda-se o processo seletivo por que passa 

o conjunto dos conteúdos que constituem os programas escolares e que pode ser chamado de 

saber escolar. Este saber escolar transforma-se de um saber científico originário, através de um 

processo evolutivo que acaba determinando características bem particulares ao saber escolar. 

Segundo Chevallard (apud PAIS, 2002c, p. 16): 

 

“Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, 
sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar 
lugar entre os “objetos de ensino”. O “trabalho”, que de um objeto de saber a ensinar 
faz um objeto de ensino é chamado de transposição didática”.  (p.39) 

 

O resultado deste processo se dá, não só na escolha de conteúdos, a fim de estabelecer 

propostas de conteúdo para a educação escolar, como também na definição de valores, objetivos 

e métodos, que conduzem o sistema de ensino. 

Um exemplo de Transposição Didática descrito por Chevallard é o conceito de distância. 

Desde Euclides, o conceito de distância entre dois pontos foi estudado de forma espontânea. 

Todavia, essa noção foi generalizada pelo matemático Fréchet, em 1906, com o objetivo de 

trabalhar com os espaços de funções. Consequentemente, depois de passar por uma série de 

transformações, após 1971, foi inserida no currículo escolar francês. Antes, esta noção era 

estudada pelos matemáticos apenas como uma ferramenta de resolução de problemas. Entretanto, 

após a inclusão nos programas, passou a ser um objeto de estudo em si mesmo e seu tratamento 

didático continua sendo modificado, prosseguindo assim o trabalho da transposição didática. 

 

 

3. A Teoria dos “Obstáculos epistemológicos” de Bachellard 

 

Bachellard, em sua obra A Formação do Espírito Científico, publicada em 1938, foi quem 

descreveu pela primeira vez a noção de obstáculo epistemológico. Nela, o autor ilustra fatos 

relacionados à formação histórica dos conceitos científicos. Como observou, “a evolução de um 

conhecimento pré-científico para um nível de reconhecimento científico passa, quase sempre, 



pela rejeição de conhecimentos anteriores e se defronta com um certo número de obstáculos”. 

(PAIS, 2002a, p. 39) 

Esses obstáculos não são a falta de conhecimento, mas conhecimentos antigos que, 

cristalizados pelo tempo, resistem à instalação de novas concepções, ameaçando a estabilidade 

intelectual de quem detém esse conhecimento. 

No campo da matemática, a análise dos obstáculos deve ser feita com atenção particular, 

pois, segundo Bachellard, a evolução da ciência da matemática apresenta regularmente períodos 

de parada e não etapas de rupturas e erros que destruam o saber estabelecido anteriormente. 

Diferentemente das ciências experimentais, que apresentam tipos de rupturas que não aparecem 

claramente no registro histórico da matemática.  

Os obstáculos aparecem com mais intensidade na fase da aprendizagem e síntese dos 

conhecimentos, do que em seu registro histórico. Na educação matemática, os obstáculos 

interferem com maior intensidade na fase da gênese das primeiras idéias. 

Ao se iniciar o contato com um conceito inovador durante a aprendizagem, pode ocorrer 

uma revolução entre o equilíbrio aparente do saber que se encontra em fase de elaboração e o 

velho conhecimento. Esta revolução faz com que a  noção seja de interesse para a didática, pois, 

por vezes, para a aprendizagem escolar, é preciso haver fortes rupturas com o saber do cotidiano. 

Isto caracteriza uma revolução interna, que leva o sujeito a vivenciar a passagem do seu mundo 

particular para  um quadro mais vasto das idéias. 

É mais pertinente, no plano pedagógico, referir-se à existência de obstáculos didáticos, 

que são conhecimentos já relativamente estabilizados no plano intelectual, os quais podem 

dificultar o processo da aprendizagem do saber escolar. O conhecimento antigo atua como uma 

força contrária à realização de uma nova aprendizagem. Deste modo, enquanto não ocorrer uma 

ruptura epistemológica com os saberes que predominaram durante um certo período, a evolução 

do conhecimento se encontrará estagnada. 

Os obstáculos epistemológicos têm raízes históricas e culturais, mas também estão 

relacionados à dimensão social da aprendizagem. Estando, muitos deles, próximos de 

representações elaboradas pelo imaginário do sujeito cognitivo, é nesse quadro que surgem 

dificuldades decorrentes de conhecimentos anteriores, bloqueando a evolução da aprendizagem. 

Assim, é preciso entender como ocorre a reorganização intelectual, de modo que o novo 



conhecimento entre em harmonia com os anteriores, sendo esse o momento em que os obstáculos 

se manifestam.  

 

 

4. A Teoria dos “Campos Conceituais” de Vergnaud 

 

A teoria dos campos conceituais, desenvolvida por Vergnaud (1993), “indica uma 

consistente proposta didática para o problema da construção do significado do saber escolar, 

com a participação efetiva do aluno no processo cognitivo” (PAIS, 2002a, p. 13) 

Estudar as condições que possam favorecer a compreensão das características essenciais 

dos conceitos pelo aluno é um dos objetivos da Didática da Matemática e pode ser usada para 

apresentar alguns elementos da teoria dos campos conceituais. Uma das propostas da teoria de 

Vergnaud é repensar as condições da aprendizagem conceitual, tornando-a mais acessível ao 

aluno. 

Segundo Vergnaud, essa teoria foi criada tendo em vista respeitar uma estrutura 

progressiva de elaboração de conceitos, tendo assim, pertinência sua aplicação à matemática. 

Trata-se de buscar as possíveis filiações e rupturas entre as idéias iniciais da matemática, levando 

em consideração as ações realizadas pelo aluno. 

Um dos aspectos relevantes desta teoria é o destaque dado ao tratamento do saber escolar, 

que se encontra entre o saber do cotidiano e o saber científico. Deste modo, esta teoria permite 

atribuir aos conceitos um significado de natureza educacional, de modo que a educação escolar 

não permaneça na dimensão empírica do cotidiano, tão pouco se perca no isolamento da ciência 

pura. O conhecimento se constitui e se desenvolve no tempo em interação adaptativa do 

indivíduo com as situações que experiência, de modo que os conhecimentos anteriores que este 

aluno tem são relacionados e incorporados à nova situação, a um conhecimento novo. Assim, um 

conjunto de procedimentos de raciocínios desenvolvidos pelo aluno coordena as adaptações 

necessárias para a sintetização de um novo conhecimento, ou seja, para que as informações 

precedentes sejam incorporadas a uma situação de aprendizagem. 

Ao enfatizar a função pedagógica dos problemas, o conhecimento é concebido como uma 

sucessão de adaptações que o aluno realiza sob a influência de situações que ele vivencia na 



escola e na vida cotidiana. Estes problemas estão relacionados com os chamados espaços de 

situações problemas, que facilitam ao aluno a percepção das conexões entre os vários conceitos. 

Exemplificando, em uma situação descrita por Vergnaud (apud PAIS, 2002a, p. 52): 

 
“comprar bolos, frutas ou chocolates, colocar à mesa, contar pessoas, talheres, 

jogar bolinha de gude, são para uma criança de 6 anos, atividades que favorecem o 
desenvolvimento da formação de conceitos matemáticos referentes ao número, 
comparação, adição, subtração.”  

 

 

5. Teoria das “Situações Didáticas” de Brousseau 

 

A teoria das situações didáticas, formulada por Brousseau, faz referência para o processo 

de ensino aprendizagem matemática em sala de aula, visando realizar uma educação mais 

significativa para o aluno, de forma que o conhecimento esteja realmente vinculado a sua 

promoção existencial. Esta teoria reflete sobre a forma com que podemos conceber e apresentar 

ao aluno o conteúdo matemático, considerando um desafio, tendo em vista a especificidade do 

saber matemático. 

Deste modo, uma das questões primordiais do vínculo da apresentação do conteúdo com a 

realidade do aluno é a forma de apresentação do conhecimento num contexto que proporcione ao 

aluno um verdadeiro sentido, pois, quando este conteúdo é apresentado isoladamente, torna-se 

desprovido da verdadeira expressão educativa. 

A forma didática com a qual o conteúdo é apresentado ao aluno influencia fortemente o 

significado do saber escolar matemático que este terá. Neste sentido, temos a noção de situação 

didática, fundamental na teoria de Brousseau (apud FREITAS, 2002, p. 67) o qual define: 

 

“Uma situação didática é um conjunto de relações estabelecidas explicitamente 
ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, 
compreendendo eventualmente instrumentos e objetos, e um sistema educativo (o 
professor) com a finalidade de possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em 
vias de constituição (...) o trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir 
características do trabalho científico propriamente dito, como garantia de uma 
construção efetiva de conhecimentos pertinentes.” 

 

Assim, uma situação didática é formada pelas relações pedagógicas estabelecidas em sala 

de aula entre o professor, os alunos e o conhecimento matemático, com a finalidade de 

desenvolver atividades voltadas para o ensino e para a aprendizagem de um conteúdo específico. 



Estes três elementos são fundamentais, sendo que, na falta de um deles, pode ocorrer uma 

situação de estudo, mas não uma situação didática. Entretanto, estes três elementos não são 

suficientes, de acordo com a complexidade do fenômeno cognitivo, sendo necessários outros 

elementos do sistema didático, como objetivos, métodos, posições teóricas, recursos didáticos e 

outros. 

Segundo esta teoria, “o professor deve efetuar não a simples comunicação de um 

conhecimento, mas a devolução de um bom problema”. (FREITAS, 2002, p. 68) Esta devolução 

significa a transferência da responsabilidade de resolução do exercício para o aluno. O professor 

anuncia a atividade ao aluno, mas além disso, age de tal forma que o aluno tome para si o desafio 

de resolver o exercício. Se o aluno “aceita participar desse desafio intelectual e se ele consegue o 

sucesso no seu empreendimento, então se inicia o processo da aprendizagem”. (FREITAS, 2002, 

p. 68) 

Entretanto, nem todas as situações que contribuem para a formação de conceitos estão sob 

o controle pedagógico do professor. Segundo Brousseau, é a noção de situação adidática que 

permite compreender a interação entre o ambiente escolar e o espaço maior da vida. Numa 

situação adidática, em determinados momentos do processo de aprendizagem, o aluno trabalha 

de forma independente, não havendo uma intencionalidade pedagógica direta ou um controle 

didático por parte do professor. Nas palavras de Brousseau (apud FREITAS, 2002, p. 69): 

 

“Quando o aluno torna-se capaz de colocar em funcionamento e utilizar por 
ele mesmo o conhecimento que está construindo, em situação não prevista  de qualquer 
contexto de ensino e também na ausência de qualquer professor, está ocorrendo então o 
que pode ser chamado de situação adidática”.  

 

Um tipo particular de aprendizagem também analisada por Brousseau é a aprendizagem 

por adaptação, a qual é uma aproximação aos chamados esquemas de assimilação e acomodação 

descritos por Piaget. Neste tipo de aprendizagem, o aluno é desafiado a adaptar às condições de 

resolução de um novo problema, seus conhecimentos anteriores. Neste caso, para resolver um 

problema, o aluno deve ultrapassar seu próprio nível de conhecimento, revelando a 

operacionalidade dos conteúdos dominados até então. 

Deve-se ter presente a diferença entre situações adidáticas e situações não-didáticas, que 

são aquelas que não foram planejadas objetivando uma aprendizagem. Ao contrário, a intenção 

pedagógica caracteriza todas as etapas do sistema didático, e por conseguinte as situações a-



didáticas, uma vez que não só a escolha do problema é parte importante do planejamento de uma 

situação com fins pedagógicos, na qual podem ocorrer uma ou mais situações adidáticas, mas 

também quanto ao trabalho do professor como um todo, que é determinado por objetivos, metas 

preestabelecidas e noções conceituais. 

A problemática da aprendizagem matemática pode ser analisada através das situações 

didáticas, desvelando aspectos que ocorrem durante a resolução de problemas e a elaboração de 

conceitos pelos alunos. Primeiramente, ressaltamos uma importante diferença existente entre 

situação didática e situação de ensino, como segue: 

 

“Uma vez estabelecida uma intenção de ensino, através da resolução de um 
problema, é principalmente a presença, a valorização e a funcionalidade de situações 
adidáticas no transcorrer de uma situação didática que diferenciam fundamentalmente 
essas duas formas de ensinar.” (FREITAS, 2002, p. 71) 

 

O trabalho com a resolução de problemas é fundamental no ensino aprendizagem da 

matemática devido à especificidade desta disciplina, pois quase todo o trabalho de educação 

matemática envolve algum tipo de problema. Assim, no processo de construção do conhecimento 

matemático é importante não só o encontro de “boas respostas”, mas também a elaboração de 

“boas questões”. 

Encontramos na bibliografia alguns tipos de situações didáticas, os quais somente vamos 

citar, pois entendemos que isto seria um aprofundamento do estudo aqui apresentado, fugindo do 

foco central deste trabalho. Sejam elas: as “situações de ação”, as “situações de formulação”, as 

“situações de validação” e as “situações de institucionalização”. 

 

 

6. Teoria do “Contrato Didático” de Brousseau 

 

As situações didáticas que vimos caracterizam o plano da sala de aula de matemática no 

seu aspecto fundamental. Entretanto, ao ser posto em prática este plano teórico, ocorrem regras e 

situações não previsíveis pelo sistema didático. Neste sentido, a noção de contrato didático, de 

Brousseau (1986), descreve o estudo das regras e condições do funcionamento da educação 

escolar. No contexto da sala de aula, o contrato didático refere-se ao plano do professor-aluno, 

quanto às suas obrigações mais imediatas e recíprocas. No entanto, essas obrigações podem se 



estender para o espaço intermediário da instituição escolar, ou mesmo para a dimensão mais 

ampla do sistema educativo. Mais precisamente, nas palavras de Brousseau (apud SILVA, 2002, 

p. 43-44): 

 

“Chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que 
são esperados pelos alunos e o conjuntos de comportamentos do aluno que são esperados 
pelo professor (...). Esse contrato é o conjunto de regras que determinam, uma pequena 
parte explicitamente, mas sobretudo implicitamente, o que cada parceiro da relação 
didática deverá gerir e aquilo que, de uma maneira ou de outra, ele terá de prestar conta 
perante o outro”. 

 

A noção de contrato didático está associada ao conceito de contrato social, de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), que “propõe uma forma de compreender as regras de 

funcionamento da sociedade e suas aplicações na educação” (PAIS, 2002a, p. 78). Está 

associada também ao conceito de contrato pedagógico, analisado por Filloux (1974), o qual 

“destaca a inconveniência de predominar indevidamente, no sistema didático, uma certa 

superioridade do professor em relação ao aluno”. (Pais, 2002a, p. 79) No sentido proposto por 

Brousseau, embora retomando estes dois conceitos, é necessário considerar o contrato didático 

em função do trinômio professor-aluno-conhecimento, num nível mais específico da natureza do 

saber envolvido numa situação de ensino. 

Os possíveis pontos de ruptura das regras, em contraponto com a tentativa de explicitá-las 

na sua totalidade são importantes de serem explicitados, pois, embora possa haver dificuldades na 

localização destes pontos, é conveniente poder estimar as situações na atividade pedagógica que 

possam obstruir o processo de ensino e aprendizagem. 

A estratégia de ensino adotada influencia diretamente o contrato didático que se 

estabelecerá entre o trinômio que citamos, fazendo com que este se adapte a diversos contextos 

como as escolhas pedagógicas, o tipo de trabalho solicitado aos alunos, os objetivos do curso e as 

condições de avaliação. Neste sentido, dependendo da estratégia de ensino adotada pelo 

professor, se estabelecerão determinadas regras explícitas ou implícitas e conseqüentemente seus 

pontos de ruptura. Um exemplo de ruptura pode ser observado numa situação em que o professor 

pretende introduzir um conceito novo por meio de atividades em que os alunos devem resolver 

questões individualmente ou em dupla, partindo de uma situação problema. Entretanto, ficam 

aguardando o trabalho do professor e, quando este diz que são eles que devem trabalhar, surgem 



reações do tipo: “não sei fazer”, “como começa?”, não entendi o que é para fazer”. (SILVA, 

2002, p. 47) 

Pode ocorrer, de outra forma, um contrato “mal-colocado” ou “mal-entendido”. Um 

exemplo disto é a relação didática que se estabelece quando o professor dá aulas expositivas. Esta 

será diferente da relação se o professor decidir adotar aula de resolução de problemas em grupo. 

Tanto uma como a outra podem ser bem ou mal sucedidas, conforme o contrato que se 

estabelecer, sendo este bem ou mal colocado ou entendido. Seja, neste caso, uma situação de 

contrato mal-colocado, em que o professor tem uma imagem da capacidade do aluno e limita sua 

exigência, dando explicações excessivas na tentativa de facilitar a tarefa. Este excesso de 

explicações, ao contrário do que pretendia o professor, pode, na realidade, impedir a 

compreensão do aluno. O aluno, por sua vez, limita seu trabalho devido à imagem que o 

professor lhe refletiu.. 

 

 

7. Teoria da “Engenharia Didática” de Michele Artigue 

 

A “engenharia didática” é uma metodologia de pesquisa, que se formou com a finalidade 

de analisar situações didáticas, que são objeto de estudo da Didática da Matemática, fazendo 

parte, deste modo, do seu quadro teórico. Esta metodologia tem sido utilizada na orientação de 

pesquisas que têm como referencial a teoria educacional da didática da matemática, que por sua 

vez, é formada em parte pelos conceitos que vimos nas teorias aqui apresentadas anteriormente. 

A “engenharia didática” se caracteriza como uma forma particular de organização dos 

procedimentos metodológicos na pesquisa em educação matemática. Com uma concepção que 

contempla tanto a dimensão teórica como experimental, ela consegue interligar o plano teórico da 

racionalidade à experimentação da prática educativa. Deste modo, esta metodologia “possibilita 

uma sistematização metodológica para a realização prática da pesquisa, levando em 

consideração as relações de dependência entre teoria e prática”. (apud PAIS, 2002a, p. 99) 

O termo “engenharia didática” traz uma analogia ao trabalho do engenheiro quanto à 

concepção, ao planejamento e à execução de um projeto, comparando-o, segundo Pais (2002a) 

com um projeto arquitetônico. Mas ressalva que não se trata da execução de um projeto num 

sentido automatizado de repetição, mas num sentido pleno, que envolva desde a gestação inicial 



das idéias, até a execução prática, que no caso do professor pesquisador, será quase sempre em 

sala de aula. 

Por “engenharia didática” pode-se entender tanto uma metodologia de pesquisa, quanto, 

nas palavras de Douady (apud MACHADO, 2002, p. 198), 

 

“(...) uma seqüência de aula(s) concebida(s), organizadas(s) e articulada(s) no 
tempo, de forma coerente, por um professor-engenheiro para realizar um projeto de 
aprendizagem para uma certa população de alunos. No decurso das trocas entre 
professor e alunos, o projeto evolui sob as reações  dos alunos e em função das escolhas 
e decisões do professor.” 

 

Ainda definindo a “engenharia didática”, esta metodologia se caracteriza “(...) como um 

esquema experimental baseado sobre “realizações didáticas” em sala de aula, isto é, sobre a 

concepção, a realização, a observação e a análise de seqüências de ensino. (pg. 285)” 

(MACHADO, 2002, p. 199). 

Pode-se distinguir dois níveis de “engenharia didática”, necessários e complementares. O 

primeiro, é a “microengenharia”, no qual as pesquisas têm por objeto de estudo um determinado 

assunto. Estas pesquisas são localizadas e levam em conta principalmente a complexidade dos 

fenômenos de sala de aula. Num segundo nível, está a “macroengenharia”, que, por sua vez, são 

as pesquisas que permitem uma composição entre a complexidade das pesquisas da 

“microengenharia” e os fenômenos ligados à duração nas relações ensino-aprendizagem. 

Pode-se, também, dividir a “engenharia didática” em quatro fases metodológicas, as 

quais não detalharemos, pois o leitor poderá, na medida de seu interesse, fazer um 

aprofundamento da metodologia, aqui vista, na bibliografia pesquisada. Assim, são: a fase das 

“análises preliminares”, a fase da “concepção e análise a priori das situações didáticas” , a fase 

da “experimentação” e, por último, a fase da “análise a posteriori e validação”. 

 

 

8. Teoria da “Dialética-ferramenta-objeto” de Regine Douady 

 

As “fases da dialética-ferramenta-objeto” são elementos teóricos da didática da 

matemática desenvolvidos por Regine Douady (apud MARANHÃO, 2002) usados como 

instrumentos para a concepção, realização e análise das “engenharias didáticas”. 



Na primeira fase, chamada de antigo, o aluno utiliza os conhecimentos antigos, que são 

objetos de saber matemático, funcionando como ferramentas, para resolver o problema. 

Na segunda fase, chamada de pesquisas, os alunos, ao encontrarem dificuldades para a 

resolução completa do problema, são conduzidos a colocarem em jogo novos conhecimentos que 

são implícitos. 

Na terceira fase, chamada de explicitação, os alunos descrevem as dificuldades e 

resultados obtidos em seu trabalho. Para tanto, é necessária abertura de debates pelo professor 

sobre os conhecimentos antigos que estão sendo usados, e sobre os novos, que estão sendo 

criados implicitamente. 

Na quarta fase, chamada de novo implícito,  

 

“pode ocorrer que certos elementos sejam formulados pelos alunos, como 
objetos de conhecimento matemático (conceitos, propriedades oi procedimentos), com 
sua condução de emprego no momento. Certas previsões sobre o que é novo podem ser 
validadas ou refutadas pela ação e, eventualmente, retomadas. No entanto, esse meio de 
controle não é sempre possível nem suficiente para resolver o problema. Os alunos são, 
nesse momento, levados a procurar outros meios de validação de suas idéias. É 
necessário que a situação e o professor propiciem condições para que os alunos 
procurem outros meios de validação de suas idéias.” (MARANHÃO, 2002, p. 118) 

 

Antes que se atinja a próxima fase, é possível que sejam necessários vários ciclos destas 

quatro primeiras fases, cabendo ao professor decidir o momento e o modo de passagem para esta 

fase. 

Na quinta fase, com o desenvolvimento dos novos conhecimentos no grupo-classe, chega-

se à institucionalização dos mesmos em objetos de saber matemático, ou seja, em definições, 

enunciados, teoremas, etc. 

Na sexta fase, chamada de reinvestimento, diversos exercícios para familiarização com o 

que é novo são desenvolvidos. Nesta fase, não são criados novos conhecimentos, apenas são 

criadas novas situações que permitam a aquisição da familiaridade desejada, para que, 

posteriormente, estes conhecimentos funcionem como antigos. 

Na última fase, chamada de novo problema, propõe-se que estes novos conhecimentos 

sejam reutilizados em tarefas mais complexas, utilizando outros conceitos, propriedades e 

procedimentos, iniciando-se assim um novo ciclo. Deste modo, os conhecimentos novos tomam 

status de antigos, sobre os quais outros novos conhecimentos poderão ser erigidos. 

 



9. Conclusão: 

 
Em síntese, podemos dizer que a teoria da Transposição Didática, estuda as 

transformações por que passam os conteúdos da educação matemática desde sua constituição 

como saber científico até sua transformação em saber escolar, com um reflexo nos conteúdos que 

constituem os programas escolares. 

Já com a Teoria dos Obstáculos Epistemológicos, vimos as rupturas que podem ocorrer 

no processo de aprendizagem quando conhecimentos antigos resistem à instalação de novos 

conhecimentos. Estas rupturas são importantes, pois ensejam a reorganização intelectual, fazendo 

com que o novo conhecimento entre em harmonia com os anteriores. 

A Teoria dos Campos Conceituais é uma proposta didática para a construção do saber 

escolar, de forma a repensar as condições da aprendizagem conceitual com o objetivo de torná-lo 

mais acessível ao aluno. Esta teoria estuda as adaptações que o aluno realiza sob a influência de 

situações que este vivencia dentro e fora da escola. 

A Teoria das Situações Didáticas reflete sobre a forma com que podemos conceber e 

apresentar o conteúdo matemático ao aluno, visando uma educação mais significativa para este. 

Uma situação didática é formada pelas relações pedagógicas estabelecidas em sala de aula entre o 

professor, o aluno e o conhecimento matemático. Com as situações adidáticas, por outro lado, 

podemos compreender a interação entre o ambiente escolar e o espaço maior da vida, quando um 

aluno resolve de forma independente uma situação que foge ao controle do professor. 

No Contrato Didático, estuda-se regras e condições de funcionamento da educação 

escolar no plano da sala de aula, analisando as obrigações, e suas respectivas quebras, entre 

professor e aluno. 

Diferentemente das teorias anteriores, a Engenharia Didática é uma metodologia de 

pesquisa que tem como finalidade analisar as situações didáticas. Esta teoria se caracteriza como 

uma forma particular de organização dos procedimentos metodológicos da pesquisa em educação 

matemática que contempla tanto a dimensão teórica, quanto a experimental.  

Já a Dialética-ferramenta-objeto, engloba os elementos da didática da matemática 

usados como instrumentos para a concepção, realização e análise das engenharias didáticas. 

Deste modo, podemos concluir com este trabalho como a influência dos franceses 

contribuiu em diferentes aspectos para a criação e evolução da Didática da Matemática e, 

conseqüentemente, na Educação Matemática. 



10. Bibliografia: 

 

FRANCH, Anna. Considerações Sobre a Teoria dos Campos Conceituais. In: MACHADO, 

Silvia Dias A. Educação Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002, 155-196. 

 

FREITAS, José Luiz Magalhães. Situações Didáticas. In: MACHADO, Silvia Dias A. 

Educação Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002, 65-87. 

 

IGLIORI, Sonia Barbosa Camargo. A Noção de Obstáculo Epistemológico e a Educação 

Matemática. In: MACHADO, Silvia Dias A. Educação Matemática: uma introdução. 2ª ed. 

São Paulo: EDUC, 2002, 89-113. 

 

MACHADO, Silvia Dias Alcântara. Engenharia Didática. In: MACHADO, Silvia Dias A. 

Educação Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002, 197-208. 

 

MARANHÃO, Maria Cristina S. de A. Dialética, Ferramenta, Objeto. In: MACHADO, Silvia 

Dias A. Educação Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002, 115-134. 

 

PAIS, Luiz Carlos. Didática da Matemática; uma análise da influência francesa. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002ª. 

 

PAIS, Luiz Carlos. Introdução. In: MACHADO, Silvia Dias A. Educação Matemática: uma 

introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002b, 9-12. 

 

PAIS, Luiz Carlos. Transposição Didática. In: MACHADO, Silvia Dias A. Educação 

Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002c, 13-42. 

 

SILVA, Benedito Antonio. Contrato Didático. In: MACHADO, Silvia Dias A. Educação 

Matemática: uma introdução. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2002, 43-64. 


