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RESUMO

Este trabalho objetiva discutir sobre uma possível articulação entre três noções teóricas, como recorte da pesquisa
intitulada por “Análise praxeológica de conteúdos geométricos em livros didáticos de matemática do 6º ano do ensino
fundamental à luz de diagramas esquemáticos”. A pesquisa é vinculada ao Programa de Iniciação Científica –
PIBIC/COPES/UFS (2017-2018), fundamentada nas seguintes temáticas: o ensino de geometria (LORENZATO,
1995), níveis de van Hiele (VILLIERS, 2010), compreensão instrumental e relacional (FOSSA, 2011) e a Teoria
Antropológica do Didático (SANTOS e MENEZES, 2015), dentre outros. Como resultado das leituras e discussões
realizadas, foi possível compreender a articulação que existe entre as três noções teóricas e, por conseguinte,
analisarmos livros didáticos de matemática do 6° ano do ensino fundamental.

Palavras-chave: Conteúdos geométricos. Livros didáticos de matemática. Níveis de van Hiele. Compreensão
instrumental e relacional. Teoria Antropológica do Didático.

ARTICULATION BETWEEN THREE THEORY: A RESEARCH IN THE PIBIC 2017-2018 FOR ANALYSIS OF
DIDACTIC MATHEMATICAL BOOKS

ABSTRACT

This paper aims at discussing a possible articulation between three theoretical notions, such as the research entitled
"Praxeological analysis of geometric contents in textbooks of mathematics of the 6th year of elementary school in the
light of eschammal diagrams". The research is linked to the Scientific Initiation Program (PI-BIC / COPES / UFS)
(2017-2018), based on the following topics: geometic education (LORENZATO, 1995), van Hiele levels (VILLIERS,
2010), instru- mental and relational understanding (FOSSA, 2011) and the Anthropological Theory of Teaching
(SANTOS and MENEZES, 2015), among others. As a result of the readings and discussions, it was possible to
understand the articulation between the three theoretical notions and, consequently, to analyze didactic textbooks of
mathematics in the 6th year of elementary school.

Keywords: Geometric contents. Mathematics textbooks. Levels of van Hiele. Instrumental and relational
understanding. Anthropological Theory of Didactics.
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ANÁLISIS DE LIBROS DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA

RESUMEN

Este trabajo objetiva discutir sobre una posible articulación entre tres nociones teóricas, como recorte de la
investigación titulada por "Análisis praxeológico de contenidos geométricos en libros didácticos de matemática del 6º
año de la enseñanza fundamental a la luz de diagramas es-queáticos". La investigación está vinculada al Programa de
Iniciación Científica - PI-BIC / COPES / UFS (2017-2018), fundamentada en las siguientes temáticas: la enseñanza de
geomorfina (LORENZATO, 1995), niveles de van Hiele (VILLIERS, 2010), la comprensión instru-mental y relacional
(FOSSA, 2011) y la Teoría Antropológica del Didáctico (SANTOS y MENEZES, 2015), entre otros. Como resultado de
las lecturas y discusiones realizadas, fue posible comprender la articulación que existe entre las tres nociones teóricas
y, por consiguiente, analizar libros didácticos de matemática del 6º año de la enseñanza fundamental.

Palabras clave: Contenidos geométricos. Libros didácticos de matemáticas. Niveles de van Hiele. Comprensión
instrumental y relacional. Teoría Antropológica del Didáctico.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada pelo PIBIC 2017/2018, cujo objetivo foi analisar livros didáticos de
matemática do 6° ano do ensino fundamental para melhor compreensão das praxeologias existentes nos conteúdos
geométricos presentes nesses livros didáticos, utilizando a compreensão relacional como ferramenta pedagógica, a
partir da construção de diagramas esquemáticos. Ou seja, as praxeologias podem ser identificadas nas atividades
propostas no livro didático, observando-se os quatro elementos que a compõe (tarefa, técnica, tecnologia e teoria).
Isto é, uma tarefa vem acompanhada por um verbo de ação, como por exemplo, “identifique os segmentos de reta
formados pelas retas AB e BC, sendo elas transversais no ponto B”. Essa ação significa a tarefa que o aluno deverá
executar, porém ele irá precisar saber como resolver tal tarefa. Para tanto, isso lhe exige conhecimento de uma ou
mais técnicas apropriadas, que por sua vez, são justificadas por uma tecnologia (propriedades ou teoremas) a partir
do estudo sobre retas (a teoria). Além das atividades propostas, as praxeologias também se apresentam pela
organização como os autores dos livros didáticos, por exemplo, escolhem para abordar a teoria. A organização dos
capítulos, seções acompanhadas de ilustrações constituem um conjunto de praxeologias. A compreensão relacional é
o que se espera que nessas organizações, o aluno ao manusear e ler o seu livro didático de matemática, possa ter
habilidades de compreender os conceitos e conteúdos apresentados, sabendo fazer relações com seus
conhecimentos prévios, com o seu cotidiano, ou mesmo com outras áreas do conhecimento. Esses conhecimentos
prévios, quando reunidos pelo professor para que o aluno obtenha uma compreensão relacional do conteúdo que
estiver estudando, podem ser configurados por meio de um diagrama, o qual, estamos considerando como diagrama
esquemático.

Os livros didáticos analisados na pesquisa foram aprovados pelo Plano Nacional de Livro didático – PNLD-Matemática
2017 e os mais adotados na rede estadual de ensino em Sergipe. Essa pesquisa intitulada “Análise praxeológica com
diagramas esquemáticos sobre os elementos intuitivos geométricos em LD 6ºEF” foi diluída em três Planos de
Trabalho, cada um para fazer análise dos três livros mais adotados em relação a determinados conteúdos
geométricos do 6° ano. No entanto, a falta de acesso às coleções, principalmente, número de exemplares desses três
livros para os três grupos de pesquisa, ficou acordado que para cada Plano de Trabalho, a análise seria de um dos
livros didáticos mais adotados.

Para este artigo, o recorte da pesquisa corresponde apenas à revisão bibliográfica realizada para a pesquisa. Durante
a realização da pesquisa, percebemos a necessidade de ampliar as leituras para aprofundar o estudo das noções
teóricas. Foi necessário entender a importância do ensino de geometria e conhecer um pouco mais sobre as questões
que envolvem este ensino no Brasil. Segundo Filho e Tavares (2016), nos últimos anos tem-se discutido muito a
respeito das relações entre o ensino e aprendizagem da matemática, em razão dos inúmeros problemas identificados
que interferem na qualidade do ensino desta disciplina.
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1. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A pesquisa teve caráter bibliográfico, iniciando-se pelo estudo da problemática do o ensino de geometria e das três
noções teóricas que fundamentaram a análise do livro didático de matemática selecionado para cada Plano de
Trabalho.

As três noções correspondem, inicialmente ao modelo dos níveis de van Hiel, a qual estuda uma estrutura por nível
para o desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno. Foram autores como: Villiers (2010); L. Silva e C.
Candido (2007) e J. Silva e Candido (2007). A outra noção teórica refere-se à Compreensão instrumental e relacional,
a partir dos pressupostos de Skemp (FOSSA, 2011; DIAS, 2011; ABIDO, 2015). A terceira refere-se à Teoria
Antropológica do Didático, defendida por Yves Chevallard. Para compreender essa teoria, foram estudados trabalhos
de conclusão de curso, já defendidos em nosso curso e artigos científicos, como os de: Correia e Lobo (2011); Souza
e Silva (2015); Santos e Menezes (2015).

Após a leitura e discussão desses textos, realizamos um levantamento da distribuição dos livros didáticos de
matemática do 6º ano do Ensino Fundamental aprovados pelo PNLD 2017, conforme informado anteriormente. Em
seguida, elaboramos uma explicação relacional com inferências sobre níveis de van Hiele em livros didáticos de
matemática do 6° ano/5° série quanto aos elementos intuitivos de geometria para construção de um diagrama
esquemático de referência. A construção desse diagrama esquemático se fez necessária para termos um modelo de
diagrama ideal a partir de livros diferenciados. Fizemos a leitura da organização dos livros desse nível de ensino para
que pudéssemos ter um parâmetro de quais conceitos são abordados por diferentes livros, reunindo-os em um só
diagrama.

Com isso, foi possível realizar uma análise praxeológica de um dos livros didáticos mais adotados (para o nosso Plano
de Trabalho, o livro didático – Matemática Biachini, edição 2015), observando inicialmente a organização do livro-texto
do aluno; em seguida, o manual do professor e quais tipos de atividades foram propostas pelo autor, conforme as
seções que esse autor buscou estabelecer na sua organização da coleção. Nessa observação, identificamos que o
estudo dos elementos intuitivos geométricos (ponto, reta e plano), foi organizado em dois capítulos, nos quais são
propostas três seções contendo atividades matemáticas. A partir daí, para cada seção, selecionamos uma atividade
com o intuito de analisar os quatro elementos da praxeologia (tarefa, técnica, tecnologia e teoria), além de verificarmos
os objetivos ostensivos e não ostensivos que foram apresentados pelo autor para explicar o referido objeto de
conhecimento geométrico. Dessa organização, também observamos quais níveis de van Hiele foram mais explorados,
visando o desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno do 6° ano do ensino fundamental.

Na próxima seção, destaca-se a revisão bibliográfica da pesquisa, a qual refere-se ao recorte anunciando como
objetivo principal deste texto.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para iniciar nossa pesquisa, foi necessário entender a importância do ensino de geometria e conhecer um pouco mais
sobre as questões que envolvem este ensino no Brasil. Além da forma como o conhecimento geométrico é construído
pelos alunos, segundo a teoria de van Hiele. Em razão disso, foram lidos e discutidos diferentes textos, durante as
reuniões que são realizadas como forma de orientação visando uma fundamentação teórica para a realização deste
trabalho. Como já comentado, o trabalho de fundamentação foi organizado em categorias, sob as seguintes temáticas:
o ensino de geometria, níveis de van Hiele, compreensão instrumental e relacional e Teoria Antropológica do Didático
(TAD).

O primeiro texto do estudo foi “Por que não ensinar geometria”, autoria de Sergio Lorenzato (1995), por falar do ensino
de geometria, tema principal desta pesquisa. Ele inicia explanando sobre a omissão do ensino de Geometria, o autor
afirma que no Brasil, a Geometria está ausente ou quase ausente da sala de aula. Em seguida, pontua duas causas
como sendo importante a essa omissão, dentre os inúmeros fatores que contribuem para isso. A primeira, ainda muito
presente nas pesquisas atuais, é que muitos professores não possuem os conhecimentos geométricos necessários. A
segunda, a grande importância dada ao livro didático, sendo que à época desses estudos de Lorenzato (1995), havia
muitos dos livros didáticos de matemática, em que a geometria estava apresentada apenas como um conjunto de
definições, propriedades, nomes e fórmulas sem nenhuma aplicação ou explicação de natureza histórica ou lógica e,

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/articulacao_entre_tres_nocoes_teoricas_uma_investigacao_no_pibic_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



em outros, a geometria é reduzida a apenas formas do mundo físico. Esses comentários podem ser observados em
outras pesquisas atuais, não destacando os livros didáticos, os quais por exigência do PNLD apresentam conteúdos
geométricos relacionados ao cotidiano do aluno ou com outras áreas do conhecimento, havendo em alguns deles,
aspectos de natureza histórica.

Convém ressaltar que, apesar das críticas que o autor Lorenzato (1995) apresenta em seu texto, ele destaca algumas
considerações de soluções para resolver esse problema da geometria. O autor afirma que para resolver a questão da
omissão geométrica é necessário um grande e sucessivo esforço de diferentes áreas educacionais para que haja
mudanças efetivas na atual situação do ensino da geometria escolar. O texto apresenta justificativas para a
necessidade de se ter geometria na escola, entre elas, pontuamos o último argumento do autor:

A geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica que a matemática possui: ela
interliga com a Aritmética e com a Álgebra porque os objetos e relações dela
correspondem aos das outras; assim sendo, conceitos, propriedades e questões
aritméticas ou algébricas podem ser classificados pela Geometria, que realiza uma
verdadeira tradução para o aprendiz (LORENZATO, 1995, p. 7).

O autor além de apresentar tendências referentes ao ensino de geometria para níveis de educação infantil e do ensino
fundamental, como um todo, a partir da análise realizada em propostas curriculares e livros didáticos estrangeiros,
também cita a contribuição do casal van Hiele, com o modelo dos níveis do pensamento geométrico. Ele destaca a
manipulação de figuras, acreditando que o método didático adequado poderia melhorar a aprendizagem do aluno e
que a aprendizagem não pode acontecer, quando o nível de ensino for superior ao nível de pensamento do aluno.
Lorenzato (1995) finaliza o texto, afirmando que nos últimos anos surgiram boas contribuições para o ensino de
geometria, mas que ainda necessitamos de novas pesquisas, um novo currículo e novos livros didáticos.

Concordamos com tal afirmativa e, por esta razão, vimos ser importante fazer o estudo sobre análise de livros
didáticos de matemática para melhor compreensão das praxeologias existentes nos conteúdos geométricos presentes
nesses livros didáticos, utilizando a compreensão relacional como ferramenta pedagógica, a partir da construção de
diagramas esquemáticos.

O segundo texto foi o artigo de Villiers (2010), nos dando a condição de realizar a primeira leitura sobre os níveis de
van Hiele, os quais foram apenas citados no texto de Lorenzato (1995). Villiers (2010) apresenta em seu texto uma
retrospectiva de pesquisas sobre essa teoria. Destaca e ilustra alguns aspectos importantes sobre as implicações
teóricas para a concepção de atividades de aprendizagem em contextos de geometria dinâmica.

Uma das principais características da teoria é a distinção de cinco diferentes níveis de pensamentos com relação ao
desenvolvimento da compreensão dos alunos acerca da geometria:

• Nível 0: reconhecimento ou visualização
A descrição das figuras é baseada principalmente em seus aspectos físicos e posição no espaço. O conhecimento de
geometria é básico e assim inicia-se a introdução de um vocabulário matemático simples para descrição das figuras.

• Nível 1: análise
Inicia-se com o reconhecimento das propriedades geométricas, há capacidade também de analisar e generalizar
propriedades e elementos matemáticos. Não relacionam diferentes propriedades de uma figura, nem com figuras
grupos.

• Nível 2: dedução informal
Compreendem há existência de relações entre propriedades e acontece descobertas, de maneira experimental, de
novas relações. Há o entendimento do que é uma definição matemática. Conseguem entender uma demonstração
para reproduzi-las ou adaptá-las a outra situação análoga.

• Nível 3: dedução formal;
Realizam demonstrações mediante raciocínio dedutivo formal. Compreendem demonstrações formais e consegue
desenvolve-las. Entendem estruturas axiomáticas da matemática.

• Nível 4: rigor.
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Conseguem trabalhar em sistemas axiomáticos diferentes do usual, além disso tem capacidade de estabelecer a
consistência de um sistema axiomático. Há capacidade também de realizar deduções abstratas baseando-se em um
sistema de axiomas pré-determinados.

Villiers (2010) também descreve os quatro níveis de pensamento e as características importantes desses níveis:

• Ordem fixa: A ordem em que os alunos desenvolvem não varia. Um aluno não pode passar para o nível n sem
ter passado pelo nível n-1.

• Adjacência: Em cada nível de pensamento que não era visível no nível anterior se torna visível no nível atual.
• Distinção: Cada nível possui seus próprios símbolos linguísticos e sua própria maneira de conectar esses

símbolos.
• Separação: Duas pessoas que estejam em níveis diferentes sobre um mesmo raciocínio não podem entender

uma a outra.
Posteriormente, Villiers (2010) comenta sobre o currículo de geometria e pesquisas sobre os níveis de van Hiele em
alguns países (como África do Sul, Japão e Estados Unidos), reforçando de certa maneira o que foi comentado por
Lorenzato (1995). Em seguida, o autor ainda faz um debate sobre estrutura conceitual, um aspecto muito importante
da teoria de van Hiele. Significa enfatizar que atividades informais nos dois primeiros níveis deveriam fornecer as
“subestruturas conceituais” adequadas para as atividades formais do nível seguinte. Com isso, também faz uma crítica
aos professores que costumam deixar, por exemplo, que seus alunos meçam os ângulos de um triângulo com um
transferidor e, em seguida, deixá-los somar os ângulos.

Na sequência, o autor apresenta uma definição e classificação quanto ao modelo. Para o autor, o simples fato de
saber a definição de um conceito não garante a compreensão desse conceito. Mas, professores e autores de livros
escolares costumam, simplesmente, fornecer aos alunos conteúdo pronto (definições, teoremas, comprovações,
classificações, etc.). Mas, de acordo com a teoria de van Hiele, a compreensão de definições formais fornecidas por
livros se desenvolve apenas até o nível de dedução informal. Proporcionar tais definições aos alunos diretamente nos
níveis inferiores resulta em fracasso. Para o autor, isso quer dizer, por exemplo, que, “embora as crianças mais jovens
sejam capazes de compreender inclusões de classe como “gatos e cachorros são animais”, parece substancialmente
mais difícil conseguir isso com figuras geométricas” (VILLIERS, 2010, p.413, itálico do autor). Essa comparação
refere-se às hierarquias que se inserem no modelo, cada nível está incluso no subsequente. Para isto, o autor explica
também que, em geral, os alunos quando estão nos dois primeiros níveis (visualização e análise) apresentam
definições particionadas. Ou seja,

Não permitiriam a inclusão de quadrados entre os retângulos (por meio da declaração
explícita de dois lados longos e dois lados curtos). Por outro lado, de acordo com a teoria
de Van Hiele, as definições do Nível 3 são tipicamente hierárquicas, o que significa que
permitem a inclusão dos quadrados entre os retângulos, e não seriam compreendidas por
alunos nos níveis inferiores (VILLIERS, 2010, p.413, escrito como texto original).

O autor estrutura seu texto em tópicos que vai apresentando gradualmente como esse modelo se constitui, nos
esclarecendo que determinados tipos de atividades de construção (com software de geometria dinâmica ou com lápis
e papel) são inadequados ao nível de visualização do modelo de van Hiele. Ele sugere que para esse nível seria mais
apropriado apresentar “[...] às crianças esboços já prontos de quadriláteros em um software de geometria dinâmica”,
de modo que pudessem manipular e fazer investigação pela observação, visualização (VILLIERS, 2010, p.417-418).
Assim, elas poderiam posteriormente, analisar as propriedades (e aprender a terminologia adequada), ao usarem as
ferramentas de medidas do software, atingindo o nível seguinte (análise das propriedades).

Villiers (2010) nos chamou a atenção para um aspecto da teoria, em que não há distinção explícita entre as diferentes
possíveis funções de prova. Por exemplo, o desenvolvimento do raciocínio dedutivo surge primeiro dentro do contexto
de sistematização no nível de dedução informal. Nesse nível, as funções de prova, tais como explicação, descoberta e
verificação, podem ser significativas para alunos fora de um contexto de sistematização, ou seja, nos níveis de van
Hiele inferiores (0 e 1, respectivamente, visualização e análise) ao terceiro nível (dedução informal), de modo que os
argumentos sejam de natureza intuitiva ou visual, por exemplo, o uso de simetria ou dissecção. Isso porque, com base
na experiência, há uma demora prolongada nos dois primeiros níveis, caso o professor de matemática não oriente
bem seus alunos, esses dois níveis se perduram por vários anos da educação básica. Para essas mudanças, as
pesquisas têm apontado soluções, desde a década 1990, no caso do texto de Lorenzato (1995), como também o
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PNLD. No texto de Villiers (2010), também são apresentados exemplos sobre aplicação dos níveis de Van Hiele em
outras áreas de matemática.

Outro texto de estudo foi “Modelo de aprendizagem da geometria do casal van Hiele”, cujas autoras foram Luciana
Silva e Cláudia Cueva Candido (2007), complementando nosso entendimento sobre os níveis de van Hiele. Nele, as
autoras iniciam com um pouco da história do modelo de aprendizagem de van Hiele, acrescentando que o modelo foi
utilizado nos currículos de geometria da União Soviética e na Holanda, passando a ser mais conhecido quando vários
artigos foram traduzidos para o inglês. Também apresentam a classificação e princípio norteador da teoria que, o
desenvolvimento depende das orientações recebidas e não da maturidade dos alunos.

Para ilustrar como aconteceu a propagação desta teoria, as autoras destacam três projetos de pesquisas que foram
motivados para encontrar soluções para os problemas com ensino de geometria na escola secundária, nos Estados
Unidos, na década de 1970. Os três projetos ficaram conhecidos como Projeto do Brooklyn, Projeto de Chicago e
Projeto de Oregon.

Também destacam como sendo importantes as seguintes características deste modelo: sequencialidade, linguagem,
localidade dos níveis, continuidade e as cinco fases sequenciais do aprendizado. De acordo com o texto, no modelo
não tem como um aluno ir para o nível 2 sem passar pelo nível 1, independentemente da idade. Porém, para cada
novo conceito geométrico que for abordado pelo professor em sala de aula, o aluno pode ter um nível diferente em
cada um desses conceitos.

As autoras também finalizam o texto, com exemplo de atividade para cada nível, o qual foi proposto por Adela Jaime
no ensino de isometrias, seguindo o modelo de Van Hiele em seu doutorado. Desses estudos vimos, portanto, que o
modelo de van Hiele é bastante relevante na orientação para professores, tanto quanto ao favorecer aos alunos,
aprendizagem em geometria.

Para finalizar o estudo sobre os níveis de van Hiele, estudamos um texto que discute abordagem dessa teoria
estabelecendo uma relação com Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de autoria Joyce Paula da Silva e
Claudia Cueva Candido (2007). Na introdução do texto, as autoras explicam que o PNLD tem a finalidade de garantir
que as publicações didáticas editadas no Brasil sejam de boa qualidade. Segundo J. Silva e Candido (2007), o modelo
de van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico, ainda pouco conhecido no Brasil, define que o raciocínio
dos estudantes passa por cinco níveis sequenciais. Baseados em outro autor, elas definem cada um dos cinco níveis
também.

O texto das autoras nos ajudou a conhecer sobre a aplicabilidade dessa teoria em nosso país. O modelo foi estudado
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pelo Projeto Fundão, aplicando-se testes em alunos brasileiros
com o intuito de verificar e propor melhorias para o ensino de geometria. Elas confirmam que, a partir dos testes
aplicados por esse projeto em alunos brasileiros, o nível de aprendizado em geometria é muito baixo.

Contudo, o ponto mais importante desse texto, são as referências dadas pelas autoras, relacionando as
recomendações do PNLD 2008 sobre o ensino de geometria à Teoria de van Hiele. Elas apontam que tais
recomendações se aproximam com bastante evidência ao que sugere o modelo dos van Hiele. Isso nos remeteu a
verificar se no atual PNLD, tais recomendações ainda persistem.

Em sequência ao estudo, estudamos o atual PNLD, ano 2017, para ver suas orientações sobre o ensino de
matemática, a geometria, recomendações sobre articulações entre conteúdos matemáticos e quais as coleções
aprovadas para indicação dos livros didáticos de matemática a serem adotados em escolas públicas em nosso país,
no período de 2018 a 2020.

O Guia deste PNLD 2017 tem por objetivo apoiar, respaldar as reflexões e trocas de ideias na escola do livro de
matemática que auxiliará nas tarefas dos professores, a partir de 2017. Para tanto, apresenta as Resenhas das
coleções de livros de 6º ano ao 9º ano aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático 2017. Dentre os vários
fatores que envolvem a avaliação das coleções de matemática, no Guia, são abordadas as concepções sobre o
conteúdo científico das obras, da equipe avaliadora e sobre suas características didático-pedagógicas.

Esse Guia propõe um conjunto de competências pertinentes à Educação Matemática para estudantes na Educação
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Básica. Essas competências são desenvolvidas de maneira articulada com os conteúdos matemáticos abordados no
ensino do 6º ao 9º ano que são organizados em cinco grandes campos: números e operações; álgebra; geometria;
grandezas e medidas; estatística e probabilidade.

Como o intuito da nossa pesquisa é o estudo de conteúdos geométricos, destacaremos as competências e saberes
relacionados ao campo geométrico. No Guia, vimos que o pensamento geométrico surge do contato com os objetos e
com movimentos no mundo natural e desenvolve-se através de competências de localização, visualização,
representação e construção de figuras geométricas. Ressalta ainda que "a geometria é importante para a leitura do
mundo, em especial, para a compreensão do espaço que nos circunda" (BRASIL, 2017, p. 11). O ensino de geometria
apresenta dois objetivos fundamentais:

O primeiro é consolidar, ampliar e aprofundar a compreensão doa estudantes sobre os
modelos geométricos do espaço em que vivemos. O segundo é iniciar o desenvolvimento
do raciocínio lógico-dedutivo, acessível à faixa etária, para validação de propriedades dos
modelos geométricos estudados (BRASIL, 2017, p. 36). [As coleções aprovadas no PNLD
2017 procuram cumprir esses objetivos para o ensino de geometria].

Posteriormente, realizamos a leitura de textos que abordam sobre a noção teórica de Skemp, a Compreensão
Relacional e Instrumental. O primeiro texto estudado foi os capítulos 8, 9, 10 do livro “Ensaios sobre a Educação
Matemática” de John A. Fossa (2011) que retrata sobre a Compreensão Relacional e Instrumental a partir da noção de
esquemas. O texto de Alexandre Silva Abido (2015) é um artigo cujo título “A matemática explica alguma coisa No
qual o autor teve como tese principal, “que as dificuldades de ensinar Matemática residem no caráter e no
conhecimento teórico da Matemática” (ABIDO, 2015, p 14). Dias (2011) em seu trabalho intitulado “A utilização de
processos geométricos no ensino de equações quadráticas” teve como objetivo analisar a possibilidade de
compreensão, por parte de alunos do 9º ano, a respeito da consecução das soluções de uma equação do 2° grau,
utilizando técnicas geométricas.

Como citado anteriormente, Fossa (2011) conceitua compreensão relacional e instrumental a partir da noção de
esquema que para Skemp (1980), “é uma estrutura de conceitos, ou seja, é a maneira em que vários conceitos são
relacionados pelo sujeito epistemológico” (FOSSA, 2011, p. 109, 110). Assim, pode se dizer que a noção de esquema
é um conjunto de ideias organizadas individualmente, sendo que cada pessoa tem seu próprio conceito. Quando
juntamos vários conceitos, o esquema que resulta, não é apenas uma soma, mas para Skemp, “é três novas funções,
a saber: integrar vários conceitos, aprender com conceitos novos e compreender conceitos” (FOSSA, 2011, p. 110).

Fossa (2011) afirma que Skemp associa a compreensão instrumental ao saber e a compreensão relacional a uma
compreensão mais abstrata. Isto significa que o saber é o conhecimento de conceitos e a compreensão é o porquê
desses conceitos. Dessa forma, podemos considerar que a compreensão instrumental seria a assimilação de
conceitos através de alguns tipos de esquema e a compreensão relacional, a assimilação ocorre por outro tipo de
esquema mais elaborado por conter conceitos contributivos já estudados anteriormente.

Portanto, a compreensão instrumental tem poucas ligações internas e externas em esquemas que impõem ao
indivíduo a necessidade de adquirir regras especiais de pouco alcance. Já os esquemas com a compreensão
relacional são associados à compreensão instrumental, ricos em ligações externas e internas, porque utilizam-se de
conceitos já estudados e compreendidos.

Para Abido (2015), a compreensão instrumental é como regra sem justificativa, ou seja, é adquirida quando se
considera uma determinada regra e pela habilidade de usá-la. É como se a pessoa seguisse conceitos como
instrumentos para realizar a tarefa, seja logicamente ou por meio de cálculos nas formas algébricas, sem saber o
porquê fazer, apenas reproduzindo. Já, a compreensão relacional se descreve como o conhecer, como fazer e motivo
para fazer. Na prática, é executar, reduzindo a um contexto de uma tradição e de um entendimento tradicional e
habituado, relacionando os conceitos.

Ou seja, o aluno que tem conhecimento nas técnicas de resoluções de determinado problema, consegue estabelecer
relação entre esse conhecimento com o entendimento do qual já tem, para solucionar novos problemas. Já, na
compreensão instrumental são apenas regras sem relacionar conceitos. Sabendo que a prática do saber resolver
algum tipo de problemas não se atribui significados. “Apesar da diferença entre esses níveis de compreensões, essa
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diferença não é quantitativa, mas qualitativa” (DIAS, 2011, p. 3). Não são duas alternativas diferentes, mas são
situações do mesmo processo. À medida que se vai evoluindo, a compreensão instrumental progride para a
compreensão relacional.

De acordo com Souza e Silva (2015), a Teoria Antropológica do Didático (TAD) é uma teoria de Yves Chevallard em
proposta de continuidade da transposição didática. O teórico introduziu a TAD sob a perspectiva da problemática
ecológica, levando em conta, as demandas existentes nas inter-relações entre os objetos de ensino. Tal problemática
se constitui em questionar a realidade, em particular, a atividade de estudo sobre o conjunto das atividades humanas
e das instituições sociais em relação ao aprender, ensinar e pesquisar matemática. Para Souza e Silva (2015, p.105),
“a noção praxeológica trata-se de um conjunto de elementos constituídos em tarefa (T), técnica (t), tecnologia (θ) e
teoria (Θ)”, assim se formando os elementos que faz parte da praxeologia, em que a tarefa é o princípio da atividade
matemática. Chevallard constituiu a TAD como um postulado para toda atividade humana, se diferenciando da
atividade matemática em uma tarefa. Porém, ele também considera que toda atividade matemática é uma ação
humana. Para saber resolver a tarefa, se faz necessário ter uma técnica, que é comprovada por uma tecnologia, a
qual é considerada por uma teoria (SOUZA e SILVA, 2015).

Além disso, para resolver várias tarefas não basta uma única técnica, mas essa técnica serve para uma parte da
tarefa. A técnica ocorre quando um aluno vai executar uma tarefa, a forma como ele chega à solução, mas não
necessariamente seja de forma algorítmica. Já, a tecnologia é o conceito que vai justificar a técnica, no
desenvolvimento da tarefa. A teoria significa os conceitos dos objetos não ostensivos, o que se apresenta de modo
abstrato. Já os ostensivos são apresentados como elementos dos discursos palavras imagens segundo as autoras
(SOUZA e SILVA, 2015).

Para a teorização da TAD, torna-se fundamental compreender três conceitos: objeto (O), pessoas (X) e instituições (I).
O objeto é o elemento base, pois “tudo é objeto”. Segundo Santos e Menezes (2015), as pessoas (X), instituições (I) e
entidades serão objetos também. Mas para o objeto existir, uma pessoa (X) e uma instituição (I) precisa reconhecê-lo,
ou ao menos, identificá-lo. Quando ocorre a relação pessoas e objeto, como acontece na sala de aula, há então o
encontro entre os três objetos: pessoas (professor e alunos, ou somente alunos e alunos). Pode se definir uma
instituição (I) como um composto de objetos distintos relacionando a pessoas (X), como por exemplo, a (I) pode ser a
escola, a disciplina, os livros didáticos, os quais contém objetos de conhecimento.

A TAD considera os objetos matemáticos, não como existentes em si, mas como entidades que emergem de sistemas
de práticas que existem em dadas instituições. Chevallard (1996) propõe a elaboração de uma antropologia didática
cujo objeto de estudo é a didática, com o objetivo de estudar o professor e o aluno diante de problemas matemáticos.
Esse autor se utiliza inicialmente de três temas primitivos que são: os objetos (O), as pessoas (X) e as instituições (I) e
considera que o saber deve necessariamente estar associado (deve existir) a uma instituição e para se obter
conhecimento é necessário que uma pessoa ou uma instituição tenha uma relação com o objeto.

Também, Correia e Lobo (2011) apresentam os objetos ostensivos como objetos manipuláveis pela pessoa para a
realização da atividade matemática, já os objetos não-ostensivos são objetos, como pensamentos ou concepções que
existem sem que sejam vistos, falados, percebidos ou mostrados por conta própria. Uma das formas de se trabalhar
os objetos não-ostensivos sendo pela manipulação adequada de certos objetos ostensivos que lhes são associados,
sendo assim uma frase, um gráfico, uma figura entre outros. Para Correia e Lobo (2011, p. 6), “essa manipulação de
objetos se caracteriza como ferramentas materiais para a ação nas organizações matemáticas, tendo uma dialética de
objetos ostensivos/não-ostensivos que é concebido nos termos de signos e significação respectivamente”.

Além desses textos, buscamos dois trabalhos de conclusão de curso (T.C.C.) que assim como neste estudo,
buscaram analisar a organização praxeológica de conteúdos geométricos em livros didáticos de matemática. O
primeiro texto de autoria de M. F. Santos (2014) apresenta uma investigação sobre a abordagem do conceito de
Triângulos e de suas representações no livro didático “Tudo é Matemática”, de Luiz Roberto Dante (2010), do 8º ano
do Ensino Fundamental. O segundo T.C.C. foi autoria de Valderson Atanazio Santos Souza (2014), apresenta uma
análise do livro didático “A Conquista da Matemática”, referente ao 8º ano do Ensino Fundamental, com foco no
conteúdo “Circunferência e Círculo”.

M. F. Santos (2014) conclui em seu trabalho que a organização matemática referente ao estudo de triângulos no livro
didático “Tudo é Matemática” (8º ano) quase não apresenta praxeologias completas, prevalecendo o uso do discurso
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teórico tecnológico para apresentar demonstrações e propriedades. Por outro lado, esse livro didático apresenta no
manual do professor uma proposta de trabalhar os conteúdos de forma contextualizada, embora a proposta não seja
apresentada no livro texto do aluno. Portanto, foi possível verificar que o objeto Triângulo presente no livro de Dante
(2010) embora atenda às orientações propostas pelos PCN-Matemática e às recomendações do PNLD 2011, requer
do professor, leitura e criatividade para explorar as atividades propostas, buscando a contextualização.

Para o segundo T.C.C., foi analisado o livro didático de matemática mais utilizado nas escolas estaduais da Diretoria
Regional de Educação 01 (DRE 01)[i]. O autor tomou como referência para a análise do objeto Circunferência e
círculo, a Teoria Antropológica do Didático (TAD), de Yves Chevallard (1991, 1999, 2009) com a revisão literária dos
trabalhos de Cristini Maia (2008) e Jacinto Ordem (2010), além de outros autores, quanto à compreensão de uma
organização ou praxeologia didática e matemática sobre conteúdos matemáticos. Em relação à organização
matemática, procurou em cada situação que aborda o conteúdo Circunferência e Círculo, identificar no livro didático “A
Conquista da Matemática”, quais tarefas são propostas e quais as técnicas e o discurso teórico-tecnológico ligado a
essas tarefas.

A partir desse estudo, foi possível ao autor, compreender que em muitos casos, a técnica está associada ao discurso
teórico-tecnológico, ou seja, a técnica implica na tecnologia, uma vez que esta justifica a técnica. A técnica por sua
vez, pode aparecer de forma implícita. Para cada tarefa existe pelo menos uma técnica, mas no capítulo referente ao
estudo da Circunferência e Círculo, para cada situação existe apenas uma técnica, e isto faz o professor
elaborar/planejar mais técnicas que possam facilitar na transposição do saber a ensinar ao saber ensinado. Souza
(2014) também destacou que entre as tendências didático-pedagógicas para o ensino da geometria, aquela
relacionada à álgebra, aparece como sendo a de maior ênfase para a abordagem desse conteúdo no livro analisado.
Existem várias tendências para o ensino de geometria, mas não foi o caso de nosso estudo fazer tal levantamento.

Em síntese, ambos os trabalhos (T.C.C.) analisaram as praxeologias de conteúdos geométricos presentes em livros
didáticos de matemática, verificaram a organização matemática desses conteúdos identificando as tarefas, técnicas,
tecnologia e teoria. Dessa modo, a leitura desses trabalhos nos ajudou a compreender de que forma podemos
analisar os conteúdos geométricos e as praxeologias presentes nesses conteúdos. Convém ressaltar que nosso
trabalho se diferencia dos T.C.C. e demais textos analisados, por articular as três noções teóricas, TAD, Níveis de van
Hiele, Compreensão relacional e instrumental.

Com o intuito de alcançar o objetivo desta pesquisa, também buscamos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
identificar como orientam o ensino sobre o objeto de análise “Elementos Intuitivos” com a finalidade de verificar o que
é proposto para o 6º ano do Ensino Fundamental para este objeto. Constatamos que a BNCC não apresenta tal objeto
para esse nível de ensino. Diante disso, analisamos diferentes livros didáticos de matemática do 6º ano do ensino
fundamental, dentre eles os que foram aprovados no PNLD 2017, para que pudéssemos verificar de que forma o
objeto “Elementos intuitivos” está organizado nos livros didáticos de matemática e o que é proposto por esses livros.
Com essa análise, concluímos que o objeto compreende além dos conceitos elementares de geometria plana (ponto,
reta e plano), engloba também o conceito de semirreta, segmento de reta e as posições relativas de duas retas em um
plano.

Dessa forma, voltamos para a BNCC e pesquisamos novamente o que a Base recomenda para o objeto de análise.
Dentre os conceitos que envolvem os “Elementos Intuitivos”, a BNCC indica apenas um objeto de conhecimento
relacionado com as posições relativas de duas retas em um plano, no qual indica duas habilidades, que recomendam
quais as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos do 6º ano do ensino fundamental para tal
objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento e suas respectivas habilidades são apresentados no quadro a
seguir.

Objeto de conhecimento proposto pela BNCC

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como
réguas e esquadros, ou softwares para
representações de retas paralelas e
perpendiculares e construção de quadriláteros,
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Construção de retas paralelas e perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e softwares

entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver
situações passo a passo (como na construção de
dobraduras ou na indicação de deslocamento de
um objeto no plano segundo pontos de
referência e distâncias fornecidas etc.).

Fonte: BRASIL (2017, p. 299)

Segundo a teoria de van Hiele, enquanto os alunos aprendem geometria, eles progridem conforme uma sequência de
cinco níveis de compreensão de conceitos. Para que haja compreensão é necessário adotar o conteúdo no nível dos
alunos. Na continuidade da pesquisa original, seguimos com as outras etapas para analisar os livros didáticos de
matemática do 6° ano.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir das leituras realizadas sobre o ensino de geometria, os níveis de van Hiele, a compreensão relacional, além
de textos sobre a TAD, percebemos ser possível articular as três noções teóricas que sustentaram esse debate
presente neste texto.

Neste artigo, objetivo foi apresentar a revisão bibliográfica que fizemos para a pesquisa vinculada ao PIBIC
2017/2018, intitulada “Análise praxeológica com diagramas esquemáticos sobre os elementos intuitivos geométricos
em LD 6ºEF”. Como a pesquisa foi diluída em três Planos de Trabalho, a nossa equipe ficou responsável pelo objeto
geométrico – elementos intuitivos da geometria (ponto, reta e plano). Em princípio, entendemos que seria muito fácil,
mas a partir dos estudos, principalmente sobre o modelo de van Hiele e sobre a noção de compreensão relacional e
instrumental, fomos percebendo o quanto se faz importante o professor ter em mente os conceitos contributivos para a
aprendizagem geométrica do aluno.

O desenvolvimento do pensamento geométrico se estrutura por níveis, e para isso, requer do aluno construir
habilidades para avançar de níveis. Aprender os elementos intuitivos de maneira instrumental, somente por meio de
postulados e axiomas, ele não consegue ver significado para conceitos posteriores.

Nos estudos, as discussões foram muito ricas e esclarecedoras. Ler os textos não foi o bastante, a cada reunião, o
grupo discutia cada vez mais, cada texto debatido fomos aprendendo mais e percebendo que no período em que
estudamos no ensino fundamental e médio, a geometria foi ensinada de maneira instrumental. As leituras e
discussões contribuíram para que pudéssemos adquirir uma compreensão relacional acerca da geometria plana e
espacial, em nível básico. Quando partimos para a análise dos livros, o olhar foi revelador.

Nossa expectativa é que o texto contribua também para aguçar a curiosidade de outros colegas e professores de
matemática, em conhecer as referidas teorias e poder estuda-las, para assim mudar o quadro da problemática da
geometria que se arrasta por décadas em nossas escolas públicas.

[i] A rede estadual de Sergipe é organizada por Diretorias Regionais, em número de 10, sendo a DRE 01 com sede no
munícipio de Estância que fica 70km da capital.
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