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RESUMO

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa intitulada “A explicação relacional e as praxeologias do ensino de
geometria do 8º ano do ensino fundamental presentes nos livros didáticos de matemática”, que faz parte do projeto
maior vinculado ao Programa de Iniciação Científica - PIBIC/COPES/UFS. Objetivamos para este artigo, apresentar
uma análise de duas atividades do tópico “Ponto notáveis de um triângulo”, do livro didático “Matemática: vontade de
saber”, 8º ano de Souza e Pataro (2015). Este livro foi escolhido por ser um dos mais adotados na rede estadual.
Fundamentamo-nos, na Teoria Antropológica do Didático (TAD), autoria de Chevallard (1998; 2011) e na
Compreensão Relacional de Skemp (1980). A partir da análise, foi possível conhecer e melhor compreender as
praxeologias sobre conteúdo “Pontos notáveis” presentes no livro didático selecionado.

PALAVRAS-CHAVE: Praxeologias. Diagrama esquemático. Livro didático de matemática.

ABSTRACT

This paper is a profile of a research entitled “The relational explanation and the praxeologies of 8th year geometry
education of fundamental teaching in the mathematical books”, which is part of the larger project linked to the Scientific
Initiation Program - PIBIC/COPES/UFS. The objective of this article is to present an analysis of two activities of the
topic "Notable points of a triangle", from the didactic textbook “Matemática: vontade de saber” (Mathematics: will to
know), from the 8th year, by Souza and Pataro (2015). This book was chosen because it is one of the most adopted in
the state network. We are based on the Anthropological Theory of Didactics (ATD), authored by Chevallard (1998;
2011) and Skemp&39;s Relational Understanding (1980). From the analysis it was possible to know and better
understand the praxeologies about content "Notable points” present in selected textbook.

KEYWORDS: Praxeologies. Schematic diagram. Math textbook.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa intitulada “A explicação relacional e as praxeologias do ensino de
geometria do 8º ano do ensino fundamental presentes nos livros didáticos de matemática”, que faz parte do projeto
maior vinculado ao Programa de Iniciação Científica - PIBIC/COPES/UFS (2016-2017). Para o desenvolvimento da
pesquisa, se fez necessário a leitura e a discussão de textos relacionados ao ensino de geometria, além do estudo de
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três noções teóricas. (Níveis de van Hiele; Compreensão Relacional e Teoria Antropológica do Didático). Dentre as
três noções, este artigo terá ênfase na análise praxeológica defendida por Chevallard, autor da Teoria Antropológica
do Didático (TAD).

A pesquisa teve o objetivo de conhecer e compreender as praxeologias sobre o conteúdo de triângulos existentes nos
livros didáticos de matemática do 8º ano, utilizando como ferramenta pedagógica para as praxeologias, a
compreensão relacional de conceitos matemáticos nos conteúdos de geometria nos anos finais do ensino
fundamental. A organização desse conteúdo nos livros didáticos analisados na pesquisa foi diluído em sete tópicos.

Para tanto, selecionamos os três primeiros livros didáticos de matemática mais adotados no ensino público de Sergipe
para o 8° anos do ensino fundamental, segundo o Plano Nacional do Livro Didático – PNLD 2017. Iniciamos com o
reconhecimento dos níveis de van Hiele, quanto aos conteúdos geométricos presentes nos três livros didáticos
selecionados para a análise. Em seguida, construímos diagramas esquemáticos referentes ao conteúdo de triângulos,
verificando os conceitos contributivos para o ensino deste conteúdo e articulando com os outros campos da
matemática (aritmética e álgebra). Para o primeiro diagrama, foi analisado não só os três livros selecionados, mas
também outros dois livros do 8° ano do ensino fundamental de forma que este diagrama fosse o mais completo
possível. Em seguida, para cada livro didático foi construído um diagrama, comparando com o primeiro (considerado
como diagrama esquemático de triângulos – DET) para verificar qual desses livros se aproxima do mais completo,
além disso, realizamos também uma comparação entre eles. Para a última etapa da análise, utilizamos a outra teoria
estudada (TAD), fazendo uma análise praxeológica das tarefas-técnicas presentes nesses livros analisados.

Dessa forma, nos propomos para este artigo, apresentar uma análise de duas atividades do tópico “Ponto notáveis de
um triângulo”, sendo uma delas do tipo algoritmo e outra contextualizada, do livro didático “Matemática: vontade de
saber”, 8º ano de Souza e Pataro (2015), um dos três livros analisados na pesquisa. Fundamentando-nos na Teoria
Antropológica do Didático (TAD), autoria de Chevallard (1998; 2011). Contudo, vamos considerar o diagrama
esquemático que elaboramos para o tópico escolhido do respectivo livro didático em análise. Por outro lado, é
importante ressaltar que embora o diagrama auxilie a fazer análise pela compreensão relacional, este não será foco
do artigo em tela.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como já foi dito, utilizamos o diagrama esquemático do tópico escolhido para a análise das atividades pela
compreensão relacional, estudo que visa um ensino em que os discentes compreendam não só as fórmulas
matemáticas e algoritmos, mas também o funcionamento deles. É uma compreensão mais adaptável e,
consequentemente, mais efetiva, uma vez, de posse da mesma, os estudantes poderão buscar construir diferentes
planos de ação para trabalhar com circunstâncias nas quais as regras já conhecidas por eles não podem ser
aplicadas. A compreensão relacional possibilita ao estudante compreender não somente que determinado método
funciona, mas também o porquê dele funcionar.

A explicação relacional visa o detalhamento das fórmulas fazendo com que os alunos entendam como chegar aos
determinados resultados, ou seja, viabilizando os resultados destas, afluindo para a compreensão relacional. Dessa
forma, elaboramos um diagrama esquemático de maneira que abrangesse todo o conteúdo e seus conceitos
contributivos, a partir do qual construímos uma tabela com esses conceitos e utilizaremos como um recurso para a
análise praxeológica do tópico selecionado.

Tabela 1: Conceitos contributivos

Geometria Aritmética Algébrica

Elementos de um polígono
(Diagonais, Lados, vértice e
ângulo)

Conjuntos numéricos Equação do 1º grau
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Reta, segmento de reta,
semi-reta, posições relativas
entre retas e ponto médio

Operações com números
naturais Sistemas de equações

ngulos e classificação de
ângulos Frações 0

Medidas de comprimento
(Perímetro) Operações com frações 0

Circunferência 0 0

Fonte: As autoras (2017)

Para a análise praxeológica, nos baseamos na teoria antropológica do didático (TAD) que tem como tema central de
estudo, as atividades matemáticas, as quais se associam às atividades humanas e instituições sociais. Nessa teoria,
‘tudo é objeto’, destacando três objetos específicos, as instituições, as pessoas, e as posições que as pessoas
ocupam nas instituições. O conhecimento, então está relacionado com os principais elementos da teoria (instituição,
objeto do saber e pessoa).

O postulado básico da TAD é contrário a esta visão particular do mundo social: se admite,
por definição, que toda atividade humana regularmente realizada pode descrever-se como
um modelo único, que se resume aqui com a palavra praxeologia, [que vem do grego
praxis (ação, prática)]. (ORDEM, 2010, p.65).

Na praxeologia, são encontradas as noções correlacionadas de tarefa e de tipo de tarefa. Uma tarefa se expressa por
um verbo, como por exemplo, limpar uma casa, dividir um inteiro por outro, saudar um vizinho, subir uma escada,
integrar uma função, etc. Tipo de tarefa é algo mais preciso, com isso calcular o valor de uma expressão numérica é
um tipo de tarefa, mas simplesmente calcular não é. Nesse caso, calcular é o que chamamos de um gênero de
tarefas, que só existe a partir de diferentes tipos de tarefas, no qual os conteúdos estejam especificados (SOUZA,
2015).

Seja dado um tipo de tarefa, a priori é necessário descobrir uma maneira de se realizar as tarefas. A uma determinada
maneira de fazer tal tarefa, dar-se o nome de técnica. Dessa forma, uma praxeologia referente ao tipo de tarefa possui
uma técnica relativa. Assim contém um bloco, que se denomina bloco técnico-prático e que se identificará
genericamente com o que se denomina “saber fazer”, saber fazer um tipo de tarefa, com uma determinada maneira de
fazer as tarefas desse tipo.

Com o intuito de assegurar a maneira empregada para realizar uma tarefa, se faz necessário o discurso racional sobre
a técnica. A esse discurso dar-se o nome de tecnologia, que tem como primeiro objetivo justificar o uso de
determinada técnica. Em relação à tecnologia, o discurso possui afirmações mais ou menos compreensível, sobre as
quais pode-se investigar as razões. Logo, existe um novo nível de justificação, dessa vez em relação à tecnologia, à
teoria.

Em torno de um tipo de tarefas, se encontra assim, em princípio, uma tripla formada por uma técnica (ao menos), por
uma tecnologia e por uma teoria. Constituindo, assim, uma praxeologia pontual. Uma praxeologia – ou organização
praxeológica – é formada por um bloco prático-técnico que se identifica habitualmente como um saber, e por um bloco
tecnológico-teórico que constitui um saber-fazer.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a realização da pesquisa, inicialmente foi analisadoo conteúdo matemático Triângulos em diferentes livros
didáticos de matemática do 8º ano do ensino fundamental, dentre eles os que foram aprovados no PNLD 2017.
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Contudo, dentre esses livros aprovados pelo PNLD 2017, foram selecionados os três livros didáticos mais adotados na
rede estadual de Sergipe do 8º ano do Ensino Fundamental: livro 01 – Praticando Matemática, com autoria de Álvaro
Andrini e Maria José Vasconcellos (2015, 4° edição); livro 02 – Matemática: Compreensão e Prática, cuja autoria é
Ênio Silveira (2015, 2° edição) e livro 03 – Vontade de Saber, que tem como autor Joamir Souza e Patricia Moreno
Pataro (2015, 3ª edição).

Neste artigo, analisamos o tópico “Pontos Notáveis de um triângulo” no livro 03 – Vontade de Saber (SOUZA,
PATARO, 2015). O tópico é diluído em outros quatro, para apresentar o estudo separadamente de cada uma das
cervianas notáveis. A primeira é a altura formada por segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto (ou ao
seu prolongamento), formando um ângulo de 90° com esse lado. Além disso, as três alturas de um triângulo se
encontram em um único ponto. Esse ponto notável denomina-se ortocentro. Para compreender esse conceito, o aluno
além de conhecer ângulos e segmento de reta, precisará reconhecer as posições relativas entre retas.

O segundo subtópico apresenta a mediana como um segmento de reta que une vértice ao ponto médio do lado
oposto. A interseção das três medianas contidas em um triângulo é o ponto notável chamado baricentro. Para
compreender estas definições, o aluno deverá conhecer ponto médio.

No terceiro subtópico, o aluno aprenderá que um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, dividindo o
ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida chama-se bissetriz. As três bissetrizes de um triângulo se
interceptam em um único ponto, que é o ponto notável denominado incentro.

Por fim, o quarto subtópico apresenta a mediatriz de um segmento que é a reta, a qual passa pelo ponto médio desse
segmento e é perpendicular à sua reta suporte. Um triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único
ponto. Esse ponto notável é chamado circuncentro. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, e o
circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Para compreender estes conceitos, o aluno deverá
compreender o conteúdo circunferência.

O livro apresenta atividades distribuídas em cada tópico do capítulo. No início do capítulo, os autores expõem um
assunto relacionado aoconteúdo que será tratado, com informações que se referem a outras áreas do conhecimento e
com alguns questionamentos, estabelecendo intuitivamente relações entre o assunto abordado e alguns conteúdos
matemáticos. As atividades são divididas em seções que possuem objetivos diferentes e tipos diferentes, como por
exemplo: “Refletindo o Capítulo”, “Seção ser consciente”, “Seção revisão”, “Resolvendo problemas”, “ENEM e
OBMEP”, “Acessando tecnologias”, “Ampliando seus conhecimentos”, “Desafio”, “Cálculo mental”, Seção “Contexto” e
“Calculadora”.

Dentre as atividades do livro, selecionamos duas para analisarmos. A primeira foi retirada da seção “Atividades”, na
qual são propostas atividades referentes ao conteúdo abordado no tópico. A segunda foi retirada da seção “ENEM e
OBMEP”, que propõe atividades selecionadas de provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e podem ser resolvidas com base nos conceitos estudados
no capítulo.

A Tarefa 01, questão de número 31, retirada da página 230 do livro selecionado, apresenta a seguinte praxeologia:

•
Tarefa: “Calcule as medidas dos ângulos Image: clip_image002.pnge Image: clip_image004.png, sabendo que Image: clip_image006.pngé a altura do Image: clip_image008.pngem relação à Image: clip_image010.png.”

• Técnica: Observar a figura e analisar os ângulos internos e a altura do triângulo para calcular os ângulos Image: clip_image002.pnge Image: clip_image004.png.
• Tecnologia: Soma dos ângulos internos, altura de um triângulo, equação do 1º grau e operações de adição e

subtração.
Nessa atividade, o objeto ostensivo é a figura de um triângulo ABC, composto pelos ângulos

Image: clip_image012.png= 22°,

Image: clip_image014.png= 54°,

a altura Image: clip_image016.pngque divide o ângulo Image: clip_image018.pngem dois ângulos Image: clip_image020.pnge Image: clip_image022.png.
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Desse objeto ostensivo, torna-se possível identificarmos quais objetos não ostensivos encontram-se invisíveis. O
objeto ostensivo evoca os não ostensivos que são – os principais elementos de um triângulo (vértice, lado e ângulo
interno), unidades de medida, segmento de reta e segmentos perpendiculares.

A tarefa 02, questão 55 da página 235 do livro selecionado é uma atividade contextualizada, iniciada com o seguinte
discurso:

Tabela 2: Livro Vontade de saber

Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termo de
qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à
conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam
com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de
televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que enviem sinal as antenas A, B e
C, já existentes nessas cidades.

Fonte: Souza; Pataro (2015, p. 235)

Em seguida, o autor informa que as localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano trazido na
questão. Com isso, para esta atividade, a praxeologia:

• Tarefa: Localizar as coordenadas adequadas para a construção da Torre
• Técnica: O próprio livro sugere um tipo de técnica para a resolução da tarefa (Tabela 3).

Tabela 3: Livro Vontade de saber

Para resolver a atividade 55, primeiro reproduza o plano cartesiano com os pontos A, B
e C em uma malha quadriculada. Depois, utilize o conhecimento sobre os pontos
notáveis em um triângulo e, com régua e compasso, localize o ponto procurado.

Fonte: Souza; Pataro (2015, p. 235)

• Tecnologia: Pontos notáveis de um triângulo.
O exercício apresenta um discurso que dá suporte para que o aluno possa executar a tarefa, além da figura do plano
cartesiano com os pontos A, B e C. Dessa forma, temos como objeto ostensivo, o discurso (tabela 2) e a figura do
plano cartesiano com localização das antenas A, B e C, a partir dos quais verificamos como objetos não ostensivos
(ponto, reta, plano, segmentos perpendiculares, pontos equidistantes e unidade de medida) justificam a técnica a ser
empregada.

Podemos observar que na tarefa 01 se faz necessário o uso de equação do 1° grau e operações de adição e
subtração, havendo uma articulação entre os campos geométrico, algébrico e aritmético. Na tarefa 02, não há
articulação entre os campos, pois sugere-se que o aluno transcreva o plano cartesiano no papel milimétrico, tornando
a tarefa uma construção. Contudo, não podemos afirmar que seja do tipo construção geométrica, pois o aluno tem
como tarefa copiar o plano cartesiano em seu caderno e depois representar os pontos notáveis do triângulo. A
construção geométrica, como tarefa, remete ao aluno manipular objetos ostensivos em dialética com objetos não
ostensivos. Nessa tarefa 02, há uma particularidade – situação problema contextualizada – isso nos faz refletir sobre
as grandes possiblidades que podem existir ou surgir ao propor em sala de aula, situações contextualizadas. No
entanto, verifica-se que a tarefa apenas dispõe de um mesmo campo matemático – o geométrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve o objetivo de analisar as praxeologias de duas atividades, uma do tipo algoritmo e a outra do tipo
contextualizada do conteúdo “Ponto Notáveis de um Triângulo” do livro Vontade de Saber, que tem como autor Joamir
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Souza e Patricia Moreno Pataro (2015, 3ª edição). A partir dessa análise, foi possível conhecer e melhor compreender
as praxeologias sobre conteúdo “Pontos Notáveis” existentes no livro didático de matemática selecionado. Além disso,
o diagrama esquemático desse conteúdo nos deu suporte para entender as praxeologias, principalmente em relação
aos conceitos contributivos, pois a partir deles, ficou evidente quais as tecnologias necessárias para a execução das
atividades propostas pelos livros analisados.

Verificamos que a tarefa 01, sendo do tipo algoritmo, apresenta articulação entre os campos matemáticos enquanto a
tarefa 02, do tipo contextualizada, apenas utiliza o campo geométrico. A partir disso, concluímos que o livro poderia
trabalhar melhor os objetos ostensivos, como por exemplo, o discurso e a figura presentes na tarefa 02, que poderiam
ser mais explorados pelos autores para fazer a articulação entre os campos, conforme na tarefa 01, mesmo sendo do
tipo algoritmo apresenta articulação.
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