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Resumo

O presente artigo teve o objetivo de apresentar a análise praxeológica do conteúdo Figuras
geométricas do livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental da Coleção EJA MODERNA com o
intuito de identificar os níveis de van Hiele explorados neste conteúdo. Para tanto, nos
fundamentamos na Teoria Antropológica do Didático de Yves Chevallard e a Teoria de van Hiele de
Pierre van Hiele. A coleção EJA MODERNA é a única coleção adotada na rede estadual da Região
Metropolitana de Aracaju, que obedeça às exigências do PNLDEJA (BRASIL, 2014). A análise
realizada nos permitiu verificar que a proposta dos autores do livro didático do 6º ano para o tópico
Figuras geométricas percorre as sugestões da Teoria de van Hiele, uma vez que exploram o primeiro
e o segundo níveis do pensamento geométrico.

Abstract

This paper aims to present the praxeological analysis of the content Geometric figures of the
textbook of the 6th grade of the EJA MODERNA Elementary School in order to identify the van
Hiele levels explored in this content. To this end, we base ourselves on Yves Chevallard&39;s
Anthropological Theory of Didactics and Pierre van Hiele&39;s van Hiele Theory. The EJA
MODERNA collection is the only collection adopted in the state network of the Aracaju
Metropolitan Region that meets the requirements of PNLDEJA (BRASIL, 2014). The analysis
allowed us to verify that the proposal of the authors of the textbook of the 6th grade for the topic
Geometric Figures follows the suggestions of Van Hiele&39;s Theory, since they explore the first
and second levels of geometric thinking.

Abstrait

Cet article a pour objectif de présenter l’analyse praxéologique du contenu. Figures géométriques du
manuel de la 6e année de l’école élémentaire EJA MODERNA afin d’identifier les niveaux de van
Hiele explorés dans ce contenu. Pour ce faire, nous nous basons sur la théorie didactique
anthropologique d&39;Yves Chevallard et la théorie van Hiele de Pierre van Hiele. La collection
EJA MODERNA est la seule collection adoptée dans le réseau des états de la région métropolitaine
d&39;Aracaju qui réponde aux exigences de PNLDEJA (BRASIL, 2014). L&39;analyse nous a
permis de vérifier que la proposition des auteurs du manuel de la 6e année pour le thème Figures
géométriques était conforme aux suggestions de la théorie de Van Hiele, puisqu&39;ils explorent les
premier et deuxième niveaux de la pensée géométrique.
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Introdução

O presente artigo é um recorte de um trabalho de conclusão de curso (T.C.C.). Neste trabalho,
analisamos a coleção de livros didáticos EJA MODERNA dos anos finais do Ensino Fundamental
com o intuito de verificarmos na organização de objetos geométricos presentes nesses livros, se
existe articulação entre os campos matemáticos (aritmética, álgebra e geometria) e se há
contextualização desses objetos com o cotidiano dos alunos e com outras áreas do conhecimento.
Para tanto, nos apoiamos na em três noções teóricas distintas – a Teoria Antropológica do Didático
(TAD) e a Teoria de van Hiele, incluindo aspectos sobre compreensão instrumental e compreensão
relacional.

A escolha pela coleção EJA MODERNA foi devido essa coleção ser a única coleção adotada na rede
estadual da Região Metropolitana de Aracaju[i], que obedeça às exigências do Programa Nacional do
Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos - PNLDEJA (BRASIL, 2014)[ii]. O guia de 2014
foi o último divulgado para a modalidade de Jovens e Adultos, contrariando o que está previsto na
Resolução CD/FNDE Nº 51/2009[iii] que estabelece a emissão trienal dos guias.

A partir do levantamento de documentos oficiais e diretrizes curriculares da EJA, foi possível
perceber que não houve produção de documentos específicos para a EJA em nível nacional nos
últimos anos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a modalidade, por exemplo, foram
publicadas em 2000, sendo mais tarde (em 2010), publicadas as diretrizes operacionais, que tratam
somente da duração dos cursos, idade mínima para ingresso e a educação à distância na modalidade.
Em 2001, foi publicada a Proposta Curricular Nacional para a EJA, voltada apenas aos anos iniciais
do Ensino Fundamental. Em 2002, foi publicada uma proposta voltada aos anos finais do Ensino
Fundamental. Desde então, não houve a elaboração de novas propostas nacionais, bem como não
houve atualização dos livros didáticos uma vez que não houve publicação de novo PNLDEJA.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja terceira versão foi divulgada em abril de 2017
para o Ensino Fundamental, não dá orientações específicas para esta modalidade. Entretanto, dar
orientações específicas não é um dos objetivos da BNCC, mas fornecer orientações curriculares que
valem para toda a educação básica. Dessa forma, este documento aplica-se às diferentes modalidades
de ensino, inclusive à EJA.

A EJA é uma modalidade de ensino muito complexa, visto que envolve múltiplas esferas que vão
além da questão educacional. Segundo o Marco de Ação de Belém (BRASIL, 2010) apud PNLDEJA
2014,

[...] a aprendizagem na educação de jovens e adultos abrange um vasto leque
de conteúdos – aspectos gerais, questões vocacionais, alfabetização e
educação da família, cidadania e muitas outras áreas – que preparam as
pessoas com conhecimentos, capacidades, habilidades, competências e
valores necessários para que exerçam e ampliem seus direitos e assumam o
controle de seus destinos. Além disso, a aprendizagem na EJA é considerada
imperativa para o alcance da equidade; da inclusão social; da redução da
pobreza; da construção de sociedades justas, solidárias, sustentáveis e
baseadas no conhecimento (BRASIL, 2014, p. 14).

Para promover a aprendizagem com qualidade social, se faz necessário empenho e ações das
políticas públicas. Entre as questões que contribuem para melhoria da qualidade da Educação de
Jovens e Adultos, está a oferta de materiais didáticos que atendam às necessidades e características
da modalidade de ensino. Dentre esses materiais, estão os livros didáticos que precisam respeitar as
especificidades da modalidade, sendo essa uma das principais preocupações do PNLDEJA 2014.
Outra preocupação do PNLDEJA é garantir que as aprendizagens e a educação de jovens e adultos
apresentem todos os componentes curriculares mínimos.
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De acordo com o PNLDEJA (BRASIL, 2014), os estudantes dessa modalidade levam para a sala de
aula suas experiências obtidas pelo convívio social, do mundo do trabalho e das suas famílias, o que
torna um desafio lecionar a esses alunos. Dessa forma, para o professor é muito importante a escolha
do livro didático.

Por isso, necessitam de um livro didático concebido especificamente para
eles, tendo em vista suas necessidades escolares/acadêmicas. O livro didático
deve oferecer a possibilidade de que eles usufruam o saber dos diversos
campos do conhecimento, vinculados aos componentes curriculares,
contribuindo para que os estudantes se situem de modo crítico e mostrem
atitudes construtivas no mundo do qual fazem parte. (BRASIL, 2014, p. 9)

O currículo de matemática para os alunos da EJA precisa valorizar a diversidade de classe, grupos
sociais, bem como, a multiplicidade de cultura que os caracteriza. Além disso, devem-se criar
circunstâncias para que esses jovens e adultos se tornem agente da mudança de seu ambiente,
contribuindo de forma mais efetiva no mundo do trabalho, das relações sociais, da política e da
cultura. Além de englobar o jeito próprio de questionar sobre o mundo, organizá-lo, compreendê-lo e
nele atuar, a matemática também inclui o conhecimento produzido nesses movimentos de relação
entre o homem e os meios naturais, sociais e culturais. É uma ciência viva, tanto no cotidiano dos
cidadãos quanto nos centros de pesquisas (BRASIL, 2002).

Segundo as Propostas Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2002), a
contextualização dos campos matemáticos (algébricos, geométricos, métricos etc.), um tema
amplamente discutido, significa apresentá-los em situações que façam sentido para os alunos, “por
meio de conexões com questões do cotidiano dos alunos, com problemas ligados a outras áreas do
conhecimento, ou ainda por conexões entre os próprios temas matemáticos”.

Diante dessa necessidade de contextualização dos campos matemáticos, o campo geométrico oferece
um leque de possibilidades. Com base na BNCC (BRASIL, 2017), “a geometria envolve o estudo
amplo de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de
diferentes áreas do conhecimento” (p. 267). A BNCC ainda destaca a aproximação da geometria com
os outros campos matemáticos, salientando que ela não pode ficar reduzida à mera aplicação de
fórmulas nem a aplicações numéricas.

Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com a Geometria,
desde o início do estudo do plano cartesiano, por meio da geometria analítica.
As atividades envolvendo a ideia de coordenadas, já iniciadas no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais, podem ser ampliadas para o contexto das
representações no plano cartesiano, como a representação de sistemas de
equações do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na reta
numérica (BRASIL, 2017, p. 270).

Dessa forma, verificamos a importância dos alunos da EJA estudarem o campo geométrico, uma vez
que este campo permite não só articular a geometria com os outros campos matemáticos como
também contextualizar com o mundo ao nosso redor. Para este artigo, delimitamos a análise
praxeológica do conteúdo Figuras geométricas do livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental da
referida coleção a fim de identificar os níveis de van Hiele explorados neste conteúdo.

Para alcançarmos o objetivo da pesquisa nos apoiamos na noção de praxeologia definida por Yves
Chevallard, autor da teoria, como o coração da TAD. De acordo com Chevallard (2018), a
praxeologia é constituída pelo saber-fazer (praxis) e pelo saber (logos) e afirma que não há praxis
sem logos, ou seja, para toda tarefa executada existirá um saber que justificará a realização de
determinada tarefa. Com isso, a TAD nos permite analisar práticas institucionais, uma vez que “toda
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prática institucional pode ser analisada, sob diferentes pontos de vista e de diferentes maneiras, em
um sistema de tarefas relativamente bem delineadas” (ALMOULOUD, 2015, p. 11).

A análise do livro didático também foi alicerçada na Teoria de van Hiele, a qual sugere que os
conceitos geométricos deve progredir em uma sequência de cinco níveis para queo aluno possa
compreender esses conceitos. O casal van Hiele que desenvolveu a teoria atribuía o fracasso dos
alunos nas aulas de geometria ao fato de os professores ensinarem conteúdos no nível acima do nível
do aluno. A partir dessa teoria, podemos investigar se o livro didático os conceitos geométricos são
explorados no nível correspondente ao ano de ensino. Explanaremos melhor a Teoria de van Hiele no
próximo tópico.

Teoria de van Hiele

A teoria de van Hiele foi desenvolvida por Dina van Hiele-Geldof e Pierre van Hiele, em 1957, com
base em suas teses de doutorado, na Universidade de Utrecht, Holanda. Enquanto Pierre em sua tese
buscou explicar o porquê os alunos apresentavam problemas ao aprender geometria; Dina descreveu
sobre um experimento educacional com relação à ordenação do conteúdo de geometria e atividades
de aprendizado dos alunos. Após concluir sua tese, Dina morreu e mais tarde Pierre desenvolveu e
divulgou a teoria. (J. SILVA, CANDIDO, 2007; VILLIERS, 2010).

Em sua teoria, van Hiele afirma que o processo de aprendizagem da geometria possui cinco níveis, e
que um nível depende do anterior. Além disso, o desenvolvimento depende das orientações recebidas
e não da maturidade dos alunos (L. SILVA, CANDIDO, 2007).

No primeiro nível, reconhecimento ou visualização, os alunos observam as figuras isoladamente, e as
compara com outros objetos de formas semelhantes sem observar suas propriedades, apenas
conhecer suas formas. No segundo nível, análise, os alunos começam a identificar algumas
propriedades das figuras, mas não conseguem relacioná-las. A dedução informal ou classificação está
no terceiro nível, no qual os alunos são capazes de inter-relacionar conceitos de uma figura com
outras, conseguem fazer demonstrações. A dedução formal é o quarto nível, os alunos conseguem
elaborar demonstrações formais, faz distinção entre teoremas, postulados e definições, utilizam
linguagem formal. O rigor que está no quinto nível, refere-se à capacidade dos alunos entenderem e
comprovarem vários sistemas axiomáticos (a geometria euclidiana, por exemplo). (L. SILVA,
CANDIDO, 2007).

Cada um dos níveis de van Hiele representa as maneiras de pensar diante de situações geométricas.
“Uma diferença significativa de um nível ao seguinte são os objetos de pensamento – sobre os quais
somos capazes de pensar [operar] geometricamente” (WALLE, 2009, p. 440). Entretanto, os
pesquisadores brasileiros que se dedicam ao modelo, revelam que a classificação apresentada para os
níveis do modelo, se distancia da realidade brasileira. Os alunos encontram-se em defasagem quanto
ao nível de desenvolvimento geométrico (J. SILVA e CANDIDO, 2007; NASSER e SANT’ANNA,
2010; SOUZA, 2015).

De acordo com Walle (2009), os professores que lecionam da Educação Infantil à 2ª série (atual 3º
ano) devem começar com o primeiro nível; da 3ª à 5ª série (4º ao 6º ano), explorar o primeiro e o
segundo níveis; da 6ª à 8ª série (7º ano ao 9º ano) procurar atividades do segundo e terceiro níveis.
No curso de geometria do Ensino Médio, os alunos devem pensar no quarto nível. O último nível é,
geralmente, o nível de um especialista em matemática no ensino superior que esteja estudando
geometria como um ramo da ciência matemática.

Com isso, independente se é no ensino regular ou na modalidade EJA, em geral, os conteúdos
geométricos nos anos finais do Ensino Fundamental são trabalhados no nível 1 e no nível 2 de van
Hiele. Espera-se que os alunos possam inicialmente identificar algumas propriedades das figuras
geométricas, sem necessariamente relacioná-las. Em seguida, essas propriedades são relacionadas e
exploradas possibilitando aos alunos acompanhar e entender algumas demonstrações dessas
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propriedades.

A Teoria de van Hiele possui quatro características importantes que são resumidas por Villiers
(2010):

• Os níveis possuem uma ordem fixa, portanto os alunos progridem de nível em uma ordem que
não varia, ou seja, um aluno não pode estar em um nível sem ter passado pelo nível anterior;

• Para cada nível de pensamento o que era inerente deixa de ser no nível seguinte;
• Cada nível possui seus símbolos linguísticos próprios e sua rede de relacionamentos que

conecta tais símbolos;
• Duas pessoas não entendem uma à outra caso estejam com raciocínio em níveis diferentes.

De acordo com Villiers (2010), o casal van Hiele responsabilizava o fato de que o currículo de
geometria tradicional era apresentado em um nível mais alto do que o dos alunos como a principal
razão da falha desse currículo. Com isso, os alunos não conseguiam entender o professor quando
ensinava geometria e o professor não conseguia entender o porquê eles não conseguiam
compreender, aprender.

Ao analisarmos os livros didáticos da EJA, nos apoiamos nos níveis descritos por van Hiele, para
tanto investigamos a explicação do conteúdo apresentada e as atividades. Simultaneamente
realizamos a análise praxeológica (matemática e didática) do conteúdo. Abordaremos as noções de
praxeologia e a TAD no próximo tópico.

Teoria Antropológica do Didático e a noção de praxeologia

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) é uma teoria desenvolvida no quadro da didática da
matemática francesa e que permite, particularmente, analisar situações de ensino e aprendizagem da
matemática escolar[iv]. A TAD foi elaborada pela necessidade de ampliação da Teoria da
Transposição Didática na França, desenvolvida pelo mesmo autor.

Para dar início a sua teoria, Chevallard (2018) estabelece quatro conceitos fundamentais: objeto,
“relação pessoal” (CHEVALLARD, 2018, p. 21), pessoa e instituição. O objeto tem uma posição de
destaque em relação aos outros temas. Segundo o teórico, tudo é objeto; as pessoas e as instituições
também são objetos, ou seja, “qualquer entidade, material ou imaterial, que existe, ao menos,
individualmente” (CHEVALLARD, 2018, p. 21) é um objeto.

Se um objeto o existe para um indivíduo x, então designamos a relação pessoal, todas as interações
que x pode ter com o, denominado R (x; o) e, portanto, o existe para x, se a relação pessoal de x a o é
não vazia. Quando para um indivíduo x existe um sistema de relações pessoais R (x; o), no qual os
objetos e as relações evoluem com o tempo. “Nesta evolução, o invariante é o indivíduo; o que muda
é a pessoa.” (CHEVALLARD, 2018, p. 21). A quarta e ultima noção fundamental é a de instituição,
um dispositivo social. Uma instituição I permite às pessoas x ocupar diferentes posições.

Com base nessas noções, a TAD possibilita o estudo das condições de funcionamento e das
perspectivas de Sistemas Didáticos, entendidos como relações entre sujeito, instituição e saber.
Dessa forma, os objetos matemáticos são considerados como elementos que surgem de sistemas e
práticas que existem em dadas instituições. Toda atividade humana realizada de forma regular, pode
ser descrita como um modelo único, na TAD esse modelo é representado pelo termo praxeologia,
que vem do grego praxis (ação, prática) e logos (razão, discurso fundamentado). Uma organização
praxeológica da matemática pode ser compreendida através dos quatro elementos que a constitui:
tarefas, técnicas, tecnologias e teorias (ALMOULOUD, 2015)

Um tipo de tarefa se expressa por um verbo, o qual indica a ação que deverá ser realizada, e um
complemento, algo mais preciso. Por exemplo, calcular o valor de uma expressão numérica, é um
tipo de tarefa enquanto que apenas o verbo calcular é o que chamamos de um gênero de tarefas. Seja
dado um tipo de tarefa, é necessário descobrir a maneira para executar a tarefa. Essa maneira de

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/praxeologia_matematica_do_objeto_figuras_geometricas_no_livro_did.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



realizar a tarefa dar-se o nome de técnica. Assim, um tipo de tarefa e uma técnica compõem o bloco
técnico-prático e que se identificará genericamente com o que se denomina “saber fazer”. (SOUZA,
2015).

Com o intuito de fundamentar o modo como a tarefa foi resolvida, é necessário um discurso lógico
sobre a técnica. A esse discurso denominamos tecnologia, que tem como primeiro objetivo justificar
o uso de determinada técnica. Em relação à tecnologia, o discurso possui afirmações mais ou menos
compreensíveis sobre as quais podemos investigar as razões. Logo, surge o ultimo componente da
praxeologia, a teoria, cuja função é justificar a tecnologia. Na organização praxeológica, ainda
aparecem as noções de objetos ostensivos e não-ostensivos,

Para Chevallard (1999), muitas vezes na matemática, essa função de justificar
e explicar a teoria aparece obscura devido à forma abstrata em que
frequentemente os enunciados teóricos são apresentados. Isso resulta ao que
o autor chama de objetos ostensivos e objetos não-ostensivos. Convém
esclarecer que a palavra ostensivo (originada do latim “ostendere”) significa
digno de ser mostrado, evidente, próprio para ser mostrado (SOUZA;
SILVA, 2015, p. 106).

Os objetos ostensivos são objetos percebidos pelos sentidos, que podem ser manipulados durante a
resolução da atividade, possuem natureza sensível e certa materialidade. Os objetos não-ostensivos
são as ideias, conceitos, definições, evocados ou invocados através da manipulação dos objetos
ostensivos. (ALMOULOUD, 2007).

Em síntese, uma praxeologia matemática é formada por um bloco prático-técnico que se caracteriza
como um saber-fazer, e por um bloco tecnológico-teórico que constitui um saber. Com isso, uma
praxeologia está completa quando os quatro elementos (tarefa, técnica, tecnologia e teoria) são
identificados, independente de haver necessidade de manipular os objetos ostensivos e os objetos
não-ostensivos.

A praxeologia mais simples é denominada pontual, constituída ao redor de um único tipo de tarefa.
Uma praxeologia local estão centradas em torno de uma determinada tecnologia, justificada por uma
mesma teoria, uma vez que são formadas pela união de praxeologias pontuais. Seguindo o mesmo
raciocínio, uma praxeologia regional refere-se à união de praxeologias locais, centradas em uma
determinada teoria. No caso, em que até as teorias são diferentes, a praxeologia será dita global.

O Livro didático da Coleção EJA MODERNA e o objeto de análise

A coleção EJA MODERNA destinada ao aluno dessa modalidade é formada por quatro volumes,
cada volume dedicado a um dos anos finais do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º). O livro integra
sete componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte,
Língua Inglesa e Língua Espanhola. Em todos os quatro volumes, cada componente curricular é
organizado em duas unidades, nas quais se distribuem todos os conteúdos, seguindo uma temática de
estudo.

Segundo o PNLDEJA (BRASIL, 2014, p. 169), “a ideia de uma ação integradora de todos os
componentes curriculares em torno de eixos é algo louvável e demonstra a existência de um projeto
coletivo para jovens e adultos”. Entretanto, em alguns dos componentes, os eixos não cumprem com
o objetivo proposto, pois os eixos norteadores não se apresentam integrados aos conteúdos, apenas se
configuram como elementos motivadores. O próprio PNLDEJA (BRASIL, 2014) cita, por exemplo:

No contexto da unidade “Moradia”, no livro do 7º ano, o componente
curricular Matemática apresenta dois capítulos: “Geometria” e “Perímetro e
Área”. Os dois capítulos são introduzidos pelo tema, que é ilustrado com
maquetes, fotografias de edifícios, plantas etc. Todavia, não são apresentadas
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questões sobre a moradia do trabalhador. Tampouco há questões envolvendo
habitação ou questões que dizem respeito aos estudantes da EJA (BRASIL,
2014, p.169).

No livro didático do 6º ano, os conteúdos geométricos estão em todo o capítulo 2, diluído em quatro
tópicos.

◦ Unidade 1: Identidade e Pluralidade
◦ Capítulo 2. Geometria

1. Figuras geométricas
2. ngulos e conceitos primitivos
3. Polígonos
4. Padrões e regularidades

As questões estão distribuídas em três seções para as atividades matemáticas, a primeira seção
“Atividades” está distribuída durante todo o capítulo, entre os tópicos. No final do capítulo, a coleção
apresenta a seção “Atividades finais” com questões que envolvem todos os tópicos do capítulo. Por
fim, a seção “Texto complementar” apresenta um texto relacionado ao eixo temático proposto para
cada unidade do livro e questões relacionadas ao texto. As duas primeiras seções aparecem em todos
os capítulos, entretanto, a última seção aparece apenas em alguns capítulos.

Diante do objetivo deste artigo, realizamos a descrição e análise do primeiro tópico do capítulo 2 do
livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental da Coleção EJA MODERNA.

Neste tópico, os autores[v] apresentam as figuras geométricas inicialmente a partir de três fotografias
de objetos que dão ideia dessas figuras (Uma caixa, uma colmeia de abelhas e uma pipa no céu).
Também a partir de duas imagens de um tampo de mesa, uma com figuras planas desenhadas e outra
com sólidos em cima da mesa, os autores classificam as figuras geométricas em planas e não planas.

Logo após, apresenta o primeiro subtópico: sólidos geométricos, como exemplo de figuras
geométricas não-planas. Os autores mostram imagens de poliedros e corpos redondos, como
classificação dos sólidos e são representados no livro didático sem serem nomeados. Em seguida,
expõem o seguinte critério de classificação: os poliedros “têm a superfície formada somente por
partes não arredondadas” e os corpos redondos “tem pelo menos uma parte com forma arredondada”
(EJA MODERNA, 2013, p. 108). Com base na abordagem dos autores neste tópico, foi possível
verificarmos que o conteúdo é explanado no nível 0 de van Hiele, uma vez que todos os conceitos
são abordados pela visualização das figuras e suas características descritas são a partir da aparência
das figuras.

Seguem as atividades referentes ao primeiro tópico, com quatro questões. Nestas questões notamos a
presença de conteúdo em duas delas. Realizamos a análise das atividades com base na noção de
praxeologia matemática da TAD sob os elementos que a compõe: tarefa, técnica, tecnologia e teoria,
além dos objetos ostensivos e não-ostenivos. Organizamos as questões em dois quadros, nos quais
apresentamos o enunciado, as imagens de cada uma das questões e identificamos os elementos da
praxeologia matemática.

A divisão em dois quadros também foi baseada no nível de van Hiele que identificamos nas
questões, pois ambas as questões exploram o nível 0 de van Hiele. Entretanto, percebemos que
enquanto as duas primeiras questões abordam a fase inicial do nível, as duas últimas propõem tarefas
e informações que elevam o nível do pensamento geométrico e dão possibilidade de preparar o aluno
para o nível 1, a partir dos objetos ostensivos presentes nas questões. Com isso, podemos afirmar
que, em um primeiro momento, as atividades propostas pelos autores exploram os objetos de
pensamento do nível 0 de van Hiele. Os autores, ao finalizarem o tópico Figuras Geométricas,
fornecem informações que serão uteis para o nível 1 de van Hiele.

Quadro 1. Objetos e produtos de pensamento dos níveis 0 e 1 de van Hiele
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NÍVEL DE
VAN HIELE OBJETOS DE PENSAMENTO PRODUTOS DE

PENSAMENTOS

Nível 0

Visualização

São as formas e "o que elas
parecem".

Os alunos nesse primeiro nível
reconhecem e nomeiam as figuras,
baseado em suas características
globais e visuais.

São as classes ou agrupamentos
das formas que são “parecidas”.

Os alunos nesse nível podem criar
e começar a compreender as
classificações de formas, como
retângulos, triângulos e assim por
diante.

Nível 1

Análise

São as classes de formas, mais do
que as formas individuais.

Os alunos no nível de análise são
capazes de considerar todas as
formas dentro de uma classe, bem
mais do que analisar apenas uma
forma única.

São as propriedades das formas.

Os alunos operando no nível 1
podem ser capazes de listar todas
as propriedades de quadrados,
retângulos e paralelogramos, mas
não percebem que esses são
subclasses de outra classe.

Fonte: (SANTOS; BARBOSA, 2017, p. 3)

De acordo com Walle, cada um dos níveis de van Hiele representa as maneiras de pensar diante de
situações geométricas. “Uma diferença significativa de um nível ao seguinte são os objetos de
pensamento – sobre os quais somos capazes de pensar [operar] geometricamente” (WALLE, 2009, p.
440). O mesmo autor ainda afirma que o produto de pensamento de um nível será o objeto de
pensamento do nível seguinte.

Quadro 2. Praxeologia matemática das questões 1 e 2

Questão Questão 1 Questão 2

Objeto
ostensivo

Enunciado
Observe as fotografias e escreva o
nome do sólido geométrico que você
associaria a forma de cada objeto
mostrado.

Observe os sólidos abaixo e
responda:

As embalagens usadas para
transportar e acondicionar
mercadorias costumam ter a forma
de algum desses sólidos? Caso
tenha, de qual? Por que esse tipo é o
mais empregado?

Figura
Fotografias de uma lata de leite
condensado, bola de futebol, dado,
chapéu de festa.

Imagem de uma pirâmide de base
quadrada, um cubo, um
paralelepípedo ou bloco retangular e
um prisma de base triangular.
OBS: Cada imagem contém seu
respectivo nome abaixo.

Tarefa
Escrever o nome do sólido geométrico
associada a forma de cada objeto.

Identificar a forma de qual dos
sólidos costuma ser usadas em
embalagens para transportar e
acondicionar mercadorias.

Observar cada objeto e associar a um
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Técnica dos sólidos geométricos Observar e identificar.

Tecnologia Sólidos geométricos. Sólidos geométricos.

Fonte: EJA MODERNA (2013, p. 109)

Podemos observar a partir do quadro que as duas primeiras questões trabalham a visualização das
figuras para que, com base na visualização, possam identificar e nomear o sólido. Podemos observar
uma tentativa de contextualização por parte dos autores do livro didático, uma vez que, nessas duas
questões são apresentadas como objetos ostensivos informações e imagens do nossa realidade.

Outra característica observada nessas duas questões é a nomenclatura dos sólidos que são
apresentadas nas questões, sem terem sido mencionadas na explanação do conteúdo. Com base nessa
característica, também podemos afirmar que as duas primeiras questões são trabalhadas no nível 0 de
van Hiele, pois nesse nível não há exigências para os alunos nomearam corretamente as figuras
geométricas, já que eles ainda estão conhecendo essas figuras neste nível. Diferentemente do nível 1,
no qual os alunos devem nomear as figuras corretamente, pois eles conhecem as algumas
características e propriedades importantes dessas figuras e precisam não apenas reconhecer,
classificá-las.

Quadro 3. Praxeologia matemática das questões 1 e 2

Questão Questão 3 Questão 4

Objeto
ostensivo

Enunciado

Veja a figura abaixo, leia o texto e faça
o que se pede a seguir. Cada região que
forma a superfície de um poliedro é
chamada face. O segmento comum a
duas faces é chamado de aresta, e os
pontos de encontro das arestas são
chamados de vértices. Identifique
quantos vértices, arestas e faces há em
cada poliedro a seguir.

Imagine que vamos desmontar uma
caixa. Veja o que acontece. A
representação da caixa totalmente
aberta se chama planificação.

a. Observe a planificação de
uma pirâmide e determine
quantas faces ela apresenta.

b. Desenhe em uma folha
quadriculada a planificação
de uma pirâmide acima e a
planificação de um cubo.
Depois monte os modelos da
pirâmide e do cubo a partir de
suas planificações.

Figura
Imagem de um paralelepípedo, um
prisma de base triangular, uma
pirâmide de base triangular e um
prisma de base pentagonal.

Planificação da caixa (formato de
paralelepípedo), planificação da
pirâmide.

Tarefa Identificar quantos vértices, arestas e
faces há em cada poliedro.

Tarefa 01: Determine quantas faces
apresenta na planificação da
pirâmide.

Tarefa 02: Desenhar em uma folha
quadriculada a planificação de uma
pirâmide a e a planificação de um
cubo.
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Tarefa 03: Montar os modelos da
pirâmide e do cubo a partir das
planificações desenhadas.

Técnica Contar quantos vértices, arestas e faces
há em cada poliedro.

Técnica 01: Contar quantas faces há
na planificação da pirâmide.

Técnica 02: Utilizar régua para
desenhar em uma folha
quadriculada a planificação de uma
pirâmide e de um cubo.

Técnica 03: Recortar a planificação,
montar e colar os sólidos

Tecnologia Definição dos elementos de um
poliedro.

Planificação de um paralelepípedo e
de uma pirâmide.

Fonte: EJA MODERNA (2013, p. 109)

A terceira questão, inicialmente, apresenta-se com uma imagem de um sólido, seguida de um
discurso. Esse discurso define face, aresta e vértice de um sólido para, então, propor a tarefa, para a
qual são exibidos quatro poliedros. Essa é uma característica da coleção, apresentar partes do
conteúdo nas atividades. A imagem do sólido, o discurso e os quatro poliedros são objetos
ostensivos, dos quais podemos verificar como objetos não ostensivos, o conceito de faces, arestas e
vértices de um sólido, segmento de reta, ponto, plano, polígonos (triângulo, pentágono, quadrilátero),
poliedros. É uma atividade que exige do aluno realizar a visualização dos poliedros e o
reconhecimento dos seus elementos, estando no nível 0 de van Hiele.

A atividade proposta na quarta questão apresenta a planificação de um paralelepípedo e de uma
pirâmide como objeto ostensivo, além do discurso que conceitua planificação. A planificação tem
como objeto não-ostensivo: os polígonos, os segmentos de reta que formam a linha poligonal da
figura e o ponto representado pelos vértices das figuras. Tais objetos não-ostensivos podem ser
explorados pelo professor, indo além do que a tarefa exige do aluno, uma vez que esses objetos
não-ostensivos ainda não foram explorados no capítulo pelos autores do livro didático em análise.

Quando o professor destaca em uma tarefa, para além dos conceitos exigidos, estará promovendo o
desenvolvimento de habilidades nos seus alunos, de modo que possam mudar de nível do
pensamento geométrico. Ficar limitado ao que a tarefa exige, mantém os alunos apenas na habilidade
que é proposta, não amplia a visualização e, como consequência, mantém-se no mesmo nível.

Nesse caso, em particular, na tarefa de contar número de vértices, arestas e faces, o professor poderá
explorar a classificação dos poliedros nomeando-os, por meio dos polígonos que os constituem,
tendo desse modo, uma análise de classes a partir das propriedades, ainda que elementares (Produto
de pensamento do nível 0, objeto de pensamento do nível 1). Isso permitirá o aluno ampliar seu
conhecimento geométrico de modo sistematizado, pois poderá saber identificar, apenas pelo
conhecimento de seu cotidiano (objeto de pensamento do nível 0), sem apresentar e justificar
diferenças entre as propriedades exigidas na referida tarefa.

Podemos observar que as duas questões analisadas possuem praxeologia completa, ou seja,
apresentam o bloco técnico-prático e o bloco teórico-tecnológico. Nas três primeiras questões temos
praxeologias pontuais, uma vez que para resolvê-la existe apenas uma única técnica. A quarta
questão é composta por dois itens, cada item corresponde a um tipo de tarefas. Para cada tipo de
tarefa há uma técnica justificada pela mesma tecnologia: planificação. Dessa forma, esta questão
pode ser considerada uma praxeologia local. Além disso, percebemos a importância da presença dos
objetos ostensivos por serem imprescindíveis para a resolução da atividade, seja na forma figural ou
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na forma de discurso.

Nesse sentido, os discursos das duas atividades analisadas são compostos pelo conceito que será
necessário para resolver a questão. Além disso, esses discursos preparam o aluno para o nível 1 de
van Hiele, ao explorar as primeiras características e elementos das figuras geométricas.

Considerações finais

O presente artigo teve o objetivo de apresentar a análise praxeológica do conteúdo Figuras
geométricas do livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental da referida coleção com o intuito de
identificar os níveis de van Hiele explorados neste conteúdo. As duas teorias que sustentaram essa
análise foram: Teoria Antropológica do Didático (TAD) e a Teoria de van Hiele.

A partir da análise do conteúdo, verificamos que a proposta dos autores do livro didático percorrem
os níveis de van Hiele como é sugerido pela Teoria, segundo Walle (2009). Ele afirma que do 4º ao
6º ano do Ensino Fundamental deve-se explorar o primeiro e o segundo níveis, para os alunos
desenvolverem seu pensamento geométrico. Entretanto, consideramos que a quantidade de atividades
propostas pelo livro didático não é o esperado para trabalhar esses níveis, uma vez é necessário uma
quantidade considerável para que os alunos explorem um nível a fim de alcançar o nível seguinte.
Para que os alunos avancem do nível 0 para o nível 1, necessitam, segundo Walle (2009, p. 444),
“testar ideias sobre as formas para uma variedade de exemplos de uma categoria particular”.

Dessa forma, cabe ao professor explorar outros conceitos a partir dos objetos ostensivos apresentados
nas atividades, as quais representam as tarefas pela TAD, possibilitando assim, o aluno elevar seu
nível de pensamento geométrico. O professor também pode propor outras atividades além das que
são ofertadas nos livros didáticos.

Atividades como essas, nos permitiu constatar que praxeologias apresentando tarefas com ricos
objetos ostensivos, favorece a manipulação destes para evocar os objetos não-ostensivos,
potencializando as tecnologias, as quais justificam as técnicas necessárias e apropriadas para resolver
os tipos de tarefas.

Com isso, pudemos verificar que para resolver a tarefa proposta pela atividade, o aluno ao ler o
enunciado e observar figuras existentes, conseguirá resolvê-la associando o saber-fazer ao saber. No
entanto, é importante o professor de matemática está atento à proposta desta Coleção, para saber
trabalhar cada livro em sala de aula, de modo que ajude ao aluno desenvolver seu pensamento
geométrico, avançando de nível.

Em relação às sugestões propostas pelos documentos oficiais da EJA, verificamos que a coleção EJA
MODERNA atende às solicitações ao trabalhar sempre que possível com a contextualização, a partir
do uso de eixos temáticos e textos complementares. Além de, mesmo não fazendo isso o tempo todo,
apresentar questões contextualizadas.

Assim, fazer uma análise praxeológica nos permitiu conhecer a referida Coleção de forma mais
detalhada e específica quanto aos objetos geométricos, verificando que é possível trabalhar conceitos
geométricos de forma contextualizada. Além disso, verificamos que a estrutura da obra no que se
refere à distribuição dos objetos geométricos, está de acordo com a teoria de van Hiele, que sugere
uma sequencialidade nos conteúdos geométricos estudados, sendo esta característica muito
importante e fundamental para o ensino de geometria.

[i]A Região Metropolitana de Aracaju foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 25, de 29 de
dezembro de 1995. Segundo o Art. 2º desta Lei, a Região Metropolitana de Aracaju é formada pelo
agrupamento dos Municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos
Coqueiros.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/praxeologia_matematica_do_objeto_figuras_geometricas_no_livro_did.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



[ii] Realizamos uma consulta no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
seguido os seguintes procedimentos: Ir ao site do FNDE Programas Programas de livro Consulta à
distribuição de livros na aba. Em seguida, escolhem-se os Parâmetros da consulta (Ano Programa,
Programa, Esfera, Tipo de Entidade, Localização).
[iii] Esta portaria dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e
Adultos (PNLD EJA).
[iv] Para a didática, a matemática escolar é entendida com os conceitos matemáticos ensinados e
estudados na educação básica.
[v] Por se tratar de um livro didático único para todas as disciplinas, esta Coleção em análise não
possui apenas um autor, mas uma editora responsável pela obra. No entanto, ao verificar os livros
com mais atenção, encontra-se na contracapa, quais autores são responsáveis em cada disciplina.
Para a matemática, são dois autores.
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