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RESUMO

Este texto foi produzido de acordo com uma pesquisa realizada pelo PIBIC/2016-2017-UFS/São Cristóvão sobre a
análise de três livros didáticos presentes no PNLD 2017, sendo esses os mais adotados na rede estadual de ensino
em Sergipe. Para este artigo, fez-se um recorte da pesquisa, apresentando análise praxeológica do conteúdo de
ângulos de um dos livros “Vontade de saber” (SOUZA e PATARO, 2015). Os textos que deram suporte teórico para
este artigo abordam sobre a Teoria Antropológica do Didático (TAD), destacando-se Pais (2006) e Souza (2015).
Considerou-se também os níveis de van Hiele (VAN DE WALLE, 2009), observando-se que, pelo fato do conteúdo
analisado apresentar uma predominância de tarefas do tipo algoritmo foram escolhidas duas tarefas para
exemplificação da praxeologia, sendo uma apenas com algoritmo e outra com abordagem contextualizada.

Palavras-chave: Livro didático de matemática, TAD, Níveis de van Hiele.

Abstract:

This text was produced according to a survey conducted by PIBIC / 2016-2017-UFS / São Cristóvão on the analysis of
three textbooks present in PNLD 2017, the most adopted in the state education network in Sergipe. For this article, a
review was made, presenting praxeological analysis of the content of angles of one of the books “ Vontade de saber”
(Will to know) (SOUZA and PATARO, 2015). The texts that gave theoretical support for this article deal with the
Anthropological Theory of Didactics (TAD), especially Pais (2006) and Souza (2015). It was also considered the van
Hiele levels (VAN DE WALLE, 2009), observing that, because the content analyzed presented a predominance of
tasks of the algorithm type, two tasks were chosen to exemplify the praxeology, being only one with algorithm and
another with a contextualized approach.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo a apresentação de uma breve análise praxeológica do livro didático “Vontade de saber”
de Souza e Pataro (2015), em relação ao conteúdo de ângulos, cuja abordagem teórica baseou-se na Teoria
Antropológica do Didático (PAIS, 2006; SOUZA, 2015) e no modelo dos níveis de van Hiele (VAN DE WALLE, 2009).
O livro escolhido para esta análise foi aprovado pelo PNLD[1] 2017 e é um dos mais adotados pela rede estadual de
ensino em Sergipe.
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O tema foi escolhido em função da participação num projeto de pesquisa desenvolvido no PIBIC/2016-2017/UFS/São
Cristóvão que teve como tema “A explicação relacional como aliada para o ensino de geometria e as praxeologias
desse ensino presentes nos livros didáticos de matemática do 7° ano do ensino fundamental”[2]. Nesta pesquisa,
foram analisados três livros didáticos de matemática, indicados pelo PNLD 2017, sendo os mais adotados na rede
estadual de Sergipe. A pesquisa baseou-se em três noções teóricas: a Teoria Antropológica do Didático; o modelo dos
níveis de van Hiele e a Compreensão Relacional, sendo esta última voltada a enfatizar os conceitos contributivos
necessários para a compreensão dos conteúdos matemáticos, por meio da construção de um diagrama esquemático.

No entanto, para este trabalho foi escolhido o livro didático “Vontade de saber” de Souza e Pataro (2015) para
apresentar a análise praxeológica do conteúdo ângulos, por meio da TAD e considerando o modelo dos níveis de van
Hiele, por entendermos que esse modelo auxilia ao professor escolher tarefas conforme nível do pensamento
geométrico do aluno. A seguir serão apresentadas brevemente as duas noções teóricas adotadas como base para a
análise do referido livro didático.

MODELO DOS NIVEIS DE VAN HIELE

Este modelo é uma teoria criada pelo casal de educadores holandeses Pierre van Hiele e Dina van Hiele, que
relaciona o pensamento geométrico em cinco níveis. ”Os níveis descrevem como pensamos e quais os tipos de ideias
geométricas sobre as quais pensamos mais do que a quantidade de conhecimento ou de informação que temos a
cada nível” (VAN DE WALLE, 2009, p. 440). Convém destacar que as pesquisas na área da Educação Matemática
atualmente apoiam-se nesses níveis não para classificar a aprendizagem de conteúdos geométricos dos alunos, nem
mesmo categorizá-los. A teoria é utilizada como auxílio ao professor no sentido de compreender o desenvolvimento do
pensamento geométrico de seus alunos. Com isso, poderá melhor escolher as atividades matemáticas sobre
conteúdos geométricos. Ou seja, o aluno poderá apresentar níveis diferentes, independentemente do conteúdo que
estiver estudando. Não importa o nível de ensino em que esteja cursando. As limitações ou dificuldades em geometria
podem ser caracterizadas pelo professor, ao identificar o nível em que o aluno se encontra.

No nível 0 (zero), os alunos reconhecem e nomeiam as figuras, baseados em suas características globais e visuais,
ou seja, este é o nível da visualização. Enquanto que no nível 1 (um), análise, eles começam a apreciar uma coleção
de formas, identificam as formas em classes e não apenas individualmente. No nível 2 (dois), dedução informal, há
capacidade de acompanhar e apreciar um argumento dedutivo informal sobre formas e suas propriedades. No nível 3
(três), dedução, trabalham com sentenças abstratas sobre as propriedades geométricas e estabelecem conclusões
baseadas mais na lógica do que na intuição. E por fim, o nível 4 (quatro), rigor, é o nível de um especialista em
matemática no ensino superior que esteja estudando geometria como um ramo da ciência matemática.

Ao considerarmos esses níveis, foi realizada a análise relacionando os conceitos contributivos e necessários para o
estudo de ângulos, os quais são associados os três campos da matemática (aritmética, álgebra e geometria).

TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO[3] (TAD)

De acordo com a leitura do texto “A análise das práticas docentes na Teoria Antropológica do Didático” de Yves
Chevallard, tradução de Pais (2006); Souza (2015), também pautada nas ideias de Chevallard, entende que para esse
teórico, toda atividade humana é de forma regular realizada que pode ser descrita em um modelo único, que se
resume para Chevallard como praxeologia. Ela é o modelo de análise da TAD.

A tarefa, técnica, tecnologia e teoria são elementos de uma praxeologia. A tarefa e o tipo de tarefa associados,
geralmente são expressos por um verbo e pede-se um determinativo, um objeto. O verbo indicando a ação em si é
considerado um gênero de tarefa e há a necessidade do objeto. Como o exemplo dado pelo teórico, que calcular
simplesmente é um gênero de tarefa, mas calcular o valor de uma função num ponto é um tipo de tarefa.

Tarefas, tipos de tarefas, gêneros de tarefas são “artefatos”, “obras”, são construções
institucionais, cuja reconstrução em tal instituição, ou, por exemplo, em tal classe (sala de
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aula), é um problema completo, que é um objeto mesmo da didática. (PAIS, 2006. p.14)

Na praxeologia, a técnica é a maneira, o como fazer, seu alcance é limitado, pois existem tipos de tarefas distintas que
necessitam de técnicas diferentes. Ou seja, uma mesma técnica servirá para alguns tipos de tarefas, mas não para
todos os tipos. Por sua vez, o discurso racional sobre a técnica é o entendimento dado sobre a tecnologia. Ela tem
como funções justificar e explicar a técnica além de produzir técnicas, ou seja, a partir de uma tecnologia pode-se criar
várias técnicas. Enquanto que a teoria seria em um nível elevado a tecnologia, a justificação dela, tendo um papel
parecido com a tecnologia em relação à técnica.

Os objetos ostensivos e não-ostensivos auxiliam na organização praxeológica (tarefa-técnica-tecnologia-teoria). Os
objetos não-ostensivos são as ideias e conceitos, enquanto os ostensivos podem ser percebidos pelos sentidos, ou
seja, podem ser imagens, gestos, materiais manipuláveis, entre outros. Eles têm uma relação de dependência, pois
para o reconhecimento do objeto não-ostensivo há a necessidade do ostensivo, em outras palavras, é uma relação
dialética entre os objetos ostensivos e os não-ostensivos.

Esses objetos permitem esclarecer o discurso necessário para a compreensão do conteúdo em análise. As
representações geométricas, por exemplo, são objetos ostensivos que auxiliam a compreensão do que deve ser
entendido quanto ao conteúdo ângulos (tipo do ângulo, conforme a abertura dos segmentos). A análise praxeológica
do conteúdo presente no livro didático, permite compreender como as tarefas propostas podem ser resolvidas pelos
alunos.

ANÁLISE PRAXEOLÓGICA

Será apresentada a análise praxeológica, de acordo com a TAD, e explicitando o nível de van Hiele em que se
encontra. O livro didático “Vontade de saber”, de Souza e Pataro (2015), apresenta em sua maioria tarefas de
algoritmo e, por conta disso, foram escolhidas apenas duas tarefas para elucidar a análise. Uma com abordagem
contextualizada e outra do tipo algoritmo.

A tarefa com abordagem contextualizada apresenta uma situação sobre a pluralidade cultural, cujo foco é uma das
manifestações culturais da Bahia. Segue então, o enunciado da tarefa A.

Quadro 01. Tarefa A.

15. Atualmente, a roda de capoeira é uma das manifestações culturais afro-brasileiras mais conhecida
mundialmente. Luta e dança ao mesmo tempo, o jogo de capoeira se caracteriza por golpes e
movimentos ágeis e complexos que mobilizam diversas habilidades físicas, mentais e sociais.

Fonte: SOUZA e PATARO (2015, p. 203).

Ao lado desse texto é apresentada uma foto de capoeiristas durante uma roda de capoeira em frente ao Farol da
Barra, no município de Salvador, Bahia no ano de 2013. Após isso, segue com:

Quadro 02. Tarefa A.

Diversos movimentos exigem do capoeirista elasticidade corporal. Observe ângulos
indicados em alguns desses movimentos

Fonte: SOUZA e PATARO (2015, p. 203)

Para entendimento, são apresentados quatro desenhos de uma dupla de capoeiristas fazendo seus movimentos e, a
partir deles, são indicados ângulos um de cada tipo, agudo reto, raso e obtuso.
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Quadro 03. Tarefa A.

a) Você já participou ou assistiu a uma roda de capoeira Como foi Converse com professor
e os colegas.

b) Classifique os ângulos indicados nos movimentos acima em agudo, reto, obtuso ou raso.

c) Dos movimentos apresentados, qual você acredita que exige maior elasticidade do
capoeirista Por quê

Fonte: SOUZA e PATARO (2015, p. 203)

Tarefa A: Observar os ângulos indicados na figura;

Técnica A.1: Ver a figura;

Tarefa A1: Dizer se participou ou não de uma roda de capoeira, caso positivo, como foi e discutir com o professor e os
colegas;

Técnica A1.1: A partir da sua vivência o aluno deverá dizer se participou ou não de uma roda de capoeira, como foi a
sua experiência e ter uma discussão entre o professor e os colegas sobre o assunto;

Tarefa A2: Classificar os ângulos das imagens em agudo, reto, raso e obtuso;

Técnica A2.1: O aluno irá visualizar a imagem e, com seus conhecimentos sobre ângulos, classificá-los.

Tarefa A3: Dar a opinião em relação a qual movimento exige maior elasticidade dos capoeiristas e o porquê;

Técnica A3.1: Ainda sobre a imagem, o aluno estimará com relação a elasticidade necessária para os movimentos e
justificar a opinião;

Discurso Teórico-tecnológico: Classificação de ângulos em reto, raso, agudo e obtuso; pluralidade cultural.

A tarefa conta como objeto ostensivo o texto inicial, uma foto de uma roda de capoeira e desenho representando
movimentos feitos durante essa roda indicando ângulos formados por eles, servindo assim, como exemplificação e
para a classificação. Enquanto que os objetos não-ostensivos aparecem pela situação contextual (pluralidade cultural),
além dos conceitos de ângulos agudo, reto, raso e obtuso. Para saber identificá-los, o aluno estará no nível 1 (um) de
van Hiele, pois além da visualização precisa saber as propriedades dos tipos de ângulos.

Nessa tarefa, podemos observar que há presença de conceitos contributivos para o entendimento desses ângulos.
Entre eles estão ponto, segmento de reta, vértices, lados, ideia de giro de meia volta e de um quarto de volta, que se
enquadram no campo de conhecimento geométrico. Além desses, outros conceitos que também contribuem e
pertencem ao campo aritmético, são as medidas de ângulos, ideia de menor que, maior que e de igualdade.

Enunciado da tarefa B:

Quadro 03. Tarefa A.

4. Em cada item identifique os lados, o vértice e o nome do ângulo.

Fonte: SOUZA e PATARO (2015, p. 200).

São exibidas quatros imagens de ângulos com os seus respectivos pontos, indicando os vértices e os lados.
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Tarefa B: Identificar os lados, vértices e nome de cada ângulo apresentado nas figuras;

Técnica B: De acordo com a imagem, o aluno deverá fazer a identificação de forma simbólica quanto aos lados
vértices e ângulos;

Discurso Teórico-tecnológico: semirretas, pontos, lados, vértices, ângulos;

Os objetos ostensivos dessas tarefas são as figuras dos ângulos que desempenham papel fundamental para a
resolução. Enquanto que o objeto não ostensivo é o conceito de ponto, lado, vértice e ângulos. Tendo assim a
presença do nível 0(zero) de van Hiele, pois para essa tarefa há apenas a necessidade de visualização por parte do
aluno. Esses conceitos pertencem ao campo geométrico e, além deles, também temos as representações simbólicas
que fazem parte do campo de conhecimento algébrico.

CONSIDERAÇÕES

Objetivamos neste artigo, apresentar a análise praxeológica do conteúdo de ângulos presente no livro didático
“Vontade de saber” de Souza e Pataro (2015), 7º ano do ensino fundamental baseada na Teoria Antropológica do
Didático e nos níveis de van Hiele. Apesar do livro apresentar, na maioria, tarefas do tipo algoritmo. Fizemos a opção
de buscar uma tarefa contextualizada para que ficasse claro como é feita a análise praxeológica.

Na tarefa contextualizada, pudemos constatar não apenas a presença de conteúdos matemáticos, mas também
perceber uma situação contextual, que poderá ser explorada pelo professor, enquanto tema transversal – pluralidade
cultural – fazendo com que os alunos troquem entre eles e com o professor, possíveis experiências do cotidiano. No
caso, dos alunos que ainda não conheçam a dança e luta de capoeira, o professor também poderá incentivá-los a
pesquisar mais sobre esse e outros temas relacionados.

Na tarefa do tipo algoritmo, verificamos que a abordagem é mais específica, destacando a importância de conhecer
como um ângulo é formado, contribuindo também para a compreensão de conteúdos futuros. Como, por exemplo, no
conteúdo de polígonos, ao identificar lados e vértices, pode-se classificar os ângulos como efetuar diferentes cálculos.

Durante esta análise, vimos a importância em conhecer qual nível de van Hiele os alunos estão e, a partir disto,
identificar nas tarefas o que pode ajudá-los na aprendizagem. Apesar do livro apresentar, em sua maioria, tarefas do
tipo algoritmo, entendemos que fica a cargo de cada professor buscar outras tarefas valendo-se da contextualização,
história da matemática, situações-problemas, entre outros tipos de atividades matemáticas.
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