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"Sempre me pareceu estranho que 

todos aqueles que estudam 

seriamente esta ciência acabam 

tomados de uma espécie de paixão 

pela mesma. Em verdade, o que 

proporciona o máximo de prazer não 

é o conhecimento e sim a 

aprendizagem, não é a posse, mas a 

aquisição, não é a presença, mas o 

ato de atingir a meta." 

 

(Carl Friedrich Gauss) 

 



 

 

RESUMO 
 
 

FERNANDES, C. F. Ângulos e Paralelismo nos livros didáticos à luz dos Três 
Mundos da Matemática. 2015. 142f. Dissertação de Mestrado em Educação 
Matemática, Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 20151. 

O objetivo deste trabalho é analisar os recursos e atividades propostos para o 
estudo de ângulos e paralelismo em três coleções de livros didáticos dos anos finais 
do ensino fundamental II, recomendados pelo PNLD de 2014, à luz da teoria dos 
Três Mundos da Matemática.  Epistemologicamente ou historicamente, encontramos 
as noções de ângulo como giro, abertura e região, segundo os trabalhos de Barbin e 
Vianna e Cury. Buscamos investigar se os recursos e atividades identificados 
nessas coleções propõem um caminho pelos Três Mundos da Matemática, ou seja, 
podem ser caracterizados como propostas de experiências no Mundo Conceitual 
Corporificado, explorando as noções associadas ao ângulo, no Mundo Operacional 
Simbólico explorando a medida de ângulo e suas propriedades, e no Mundo 
Axiomático Formal, explorando a definição de ângulo e seu encaminhamento para o 
paralelismo. Buscamos também verificar se tais propostas podem favorecer o 
enriquecimento da imagem de conceito de ângulo ou podem conduzir à definição de 
conceito de ângulo. Realizamos uma pesquisa documental. Seguindo a metodologia 
de análise de conteúdo de Bardin, estabelecemos algumas categorias de análise. 
Mapeamos as dez coleções de livros didáticos recomendados pelo PNLD de 2014, e 
analisamos três delas, as quais continham diversos tratamentos de ângulos, como 
giro, abertura e região, identificados em pesquisas anteriores, o que nos permitiu 
concluir que a apresentação de recursos e atividades das três coleções analisadas, 
que tratam ideias, medidas e a definição de ângulos, pode propiciar ao estudante 
uma jornada pelos Três Mundos da Matemática. Concluímos ainda que as propostas 
examinadas podem encaminhá-lo a sucessivas abstrações, sejam elas estruturais, 
operacionais ou formais, visando à formação do conceito de ângulo, por meio do 
desenvolvimento de imagens mentais, da realização de cálculos com as medidas, da 
manipulação de instrumentos de medição e de propriedades a ele relacionadas. 
Concluímos também que distintos tratamentos de ângulos podem propiciar o 
enriquecimento da imagem de conceito de ângulo e um refinamento da linguagem 
matemática, possibilitando a definição de conceito de ângulo. 
 
Palavras-chave: Ângulos. Paralelismo. Três Mundos da Matemática. Livros 
Didáticos. Imagem de Conceito. Definição de Conceito. 
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ABSTRACT 
 

 

FERNANDES, C. F. Angles and Parallelism in Textbooks the light of the Three 
Worlds of Mathematics. 2015. 144 f. Master’s Thesis. Master’s in Mathematical 
Education. Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
The objective of this study is to analyze the resources and activities proposed for the 
study of angles and parallelism in elementary school textbooks, in the light of Tall’s 
theory of the Three Worlds of Mathematics. Epistemologically or historically, we 
found the notions of angle as turning, opening, and region according to the works of 
Barbin and Vianna & Cury. We sought to investigate if the resources and activities 
found in textbooks propose experiences throught the Three Worlds of Mathematics, 
i.e., can be characterized as proposals of experiences in the Embodied World, 
exploring the notions associated with angle; in the Symbolic World, exploring the 
angle measure and its properties; and in the Formal World, exploring the definition of 
angle and its direction to parallelism. We also sought to verify if such proposals are 
able to offer the enrichment of concept image of angle or are able to conduct to the 
concept definition of angle. We conducted a literature research. Following Bardin’s 
methodology of content analysis, we stablished some categories of analysis. We 
mapped the data of ten textbook collections recommended by the PNLD of 2014, and 
analyzed three of them. They contained distinct treatments, which were identified in 
previous researches, enabling us to conclude that the presentation of resources and 
activities of the three analyzed collections that deals with ideas, measures and the 
definition of angles can provide the student with a journey through the Three Worlds 
of Mathematics. We also concluded that the examined proposals may direct the 
student to successive abstractions, whether structural, operational or formal, aiming 
at the formation of the angle concept through the development of mental images, 
accomplishing calculations with the measures, the manipulation of measuring 
instruments and properties related to it. We further concluded that distinct angle 
treatments may contribute to the enrichment of concept image of angle, including 
providing a refinement in Mathematic language, enabling the concept definition of 
angle.  
 
Key words: Angles. Parallelism. Three Worlds of Mathematics. Textbooks. Concept 
Image. Concept Definition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A motivação para a escolha desse tema para a dissertação de Mestrado foi 

sendo delineada a partir do meu2 interesse por uma pesquisa que tratasse do 

raciocínio lógico e seu desenvolvimento. A escolha de um objeto matemático levou-

me à Geometria, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, apud 

ALMOULOUD E MELLO, 2000, p. 2), “enfatizam a importância da geometria no 

quarto ciclo (7.ª e 8.ª série) e da importância da construção de situações-problema 

que favoreçam o raciocínio dedutivo e a introdução da demonstração, apresentando 

verificações empíricas”. Dessa forma, selecionamos como tema, ângulos e o 

paralelismo, por apresentarem um encadeamento lógico e estruturado em sua 

apresentação em livros didáticos.  

O conceito de ângulo é muito difícil de definir (GADOTTI, 2008), apesar de ser 

um conceito simples. Segundo Barbin (1996), ao longo da história, até os séculos 

XVII e XVIII, encontramos o conceito de ângulo sob três perspectivas: a dedutiva de 

Euclides, a metodológica de Antoine Arnauld3 e a com base na resolução de 

problemas de Alexis-Claude Clairaut4. No século XX, encontramos tratamentos para 

a definição de ângulo sob diferentes óticas, conforme Vianna e Cury (2001), ou 

ainda, segundo Casas e Luengo (2001), os ângulos considerados em duas 

dimensões, a estática (ângulos como ideias de abertura e de região) e a dinâmica 

(ângulos como ideia de giro). 

Constatamos que o conceito de ângulo é um conceito multifacetado, ou seja, 

existem diversas maneiras para encaminhar sua definição formal, seja por 

concepções estáticas ou dinâmicas, e que todas elas podem ser direcionadas ao 

 
2 Foi utilizado a 1ª pessoa do singular na introdução, pois se trata de minhas experiências pessoais. 
3 Antoine Arnauld (1612-1964) – Matemático francês, filósofo e escritor do livro “Nouveaux éléments 
de géométrie” (1667). Publicou vários livros na área de filosofia, se tornando famosos juntamente com 
Leibniz (1646-1716) ao publicarem o livro “Discourse on Metaphysics” (1686). (Disponível em: 
<http://plato.stanford.edu/entries/arnauld/#Aca> Acesso em 03/12/2014). 
4 Alexis-Claude Clairaut (XXXX-1765) – Matemático francês que estudou em casa juntamente com o 
seu pai Jean-Baptiste Clairaut, aprendendo a ler com nove anos de idade. Entre suas leituras 
estavam os “Elementos” de Euclides e textos do Livro de L’Hôpital “Guisnée Application de l’algèbre à 
la géométrie”. Foi membro da Academia de Ciências de Paris em 1731. Publicou os livros “Élements 
de Géométrie” (1765) e “Élements d’algébre” (1749), que foram utilizados por muitos anos nas 
escolas francesas. (Disponível em: <http://www.apprendre-
math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Clairaut> Acesso em 03/12/2014). 
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paralelismo e a um tratamento mais formal das propriedades dos ângulos, das 

paralelas e, posteriormente, do estudo dos polígonos. 

 Para a revisão de literatura, buscamos identificar trabalhos que tratassem de 

algumas das concepções relativas aos ângulos, em diferentes contextos. 

Destacamos as pesquisas de Miranda (2012) que procura verificar a relação entre 

as concepções de ângulos de seis alunos com um jogo virtual; a pesquisa de Gadotti 

(2008) que buscou analisar a definição formal de ângulo encontrada em livros 

didáticos; e a pesquisa de Gomes e Ralha (2005), que buscou identificar a definição 

de ângulo considerada por alguns professores e a maneira que eles introduzem 

esse assunto em sala de aula. 

 Atualmente, como constatamos, na maioria dos livros didáticos, não são 

encontradas definições formais para alguns conceitos, sendo exploradas somente 

ideias a eles relacionadas, como por exemplo, para o conceito de ângulo, as ideias 

de abertura, região, giro e inclinação. Nessa perspectiva, buscamos então, um 

referencial teórico que possibilitasse analisar o tratamento de diferentes aspectos 

referentes ao estudo dos ângulos, as ideias a eles relacionadas, aspectos que 

abordam a notação e a simbologia utilizada na representação e nas operações com 

as medidas dos ângulos e por fim, aspectos formais que contemplam a definição 

formal de ângulo e seu encaminhamento ao paralelismo, e a realização de provas e 

demonstrações.  

 Verificamos que a teoria dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2013) 

possui os elementos acima destacados, por considerar experiências de 

corporificação, como por exemplo, atividades empíricas (utilização ou manipulação 

de instrumentos de desenho ou ainda construções no computador para explorar as 

ideias relacionadas a um conceito), experiências relacionadas a processos 

simbólicos para representar um conceito (operações com as medidas de ângulos) e 

experiências formais quanto ao encaminhamento de algumas propriedades de um 

conceito em níveis mais elevados do pensamento (demonstração de propriedades 

do paralelismo). Considera também se essas experiências podem propiciar a 

formação de imagens mentais desse conceito, tornando-as entidades perfeitas na 

mente de um indivíduo, o que Tall e Vinner (1981) denominam como imagem de 

conceito. 
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 Realizamos uma pesquisa documental (BOOTH, COLOMB E WILLIAMS, 

2008), buscando analisar quais recursos5 e atividades6 são propostos nos livros 

didáticos, recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2014 

(BRASIL, 2013), e se eles propiciam experiências diversas à luz dessa teoria.  

 Buscando identificar aspectos de corporificação, simbolismo e formalismo 

nos livros didáticos, foi necessário estabelecer algumas categorias de análise, 

segundo Bardin (1977). Dessa forma, procuramos então responder as seguintes 

questões de pesquisa: 

 

“Os recursos e as atividades encontrados nos livros didáticos para o 

estudo dos ângulos propõem um caminho pelos Três Mundos da 

Matemática, ou seja, podem ser caracterizados como propostas de 

experiências relacionadas ao Mundo Corporificado, explorando as noções 

de ângulos; no Mundo Simbólico, apresentando as medidas de ângulos e 

suas propriedades; e no Mundo Formal, tratando da definição de ângulo e 

seu encaminhamento para o paralelismo?”  

 

“O conjunto de atividades ou recursos abordados nas coleções analisadas 

podem favorecer o enriquecimento da imagem de conceito de ângulo ou a 

formação da definição de conceito de ângulo?” 

 

 No primeiro capítulo, trataremos o conceito de ângulo sob diversos pontos 

de vista encontrados na literatura, sejam eles didático, epistemológico, histórico ou 

formal, com base nos estudos de Barbin (1996), Vianna e Cury (2001), Wilson e 

Adams (1992), Casas e Luengo (2001), Moise (1990) e Moise e Downs (1971). 

 No segundo capítulo, apresentaremos a revisão de literatura, composta por 

estudos referentes aos ângulos e paralelismo ou estudos que contemplam algum 

elemento em comum com a nossa pesquisa, como por exemplo, uma análise de 

livros didáticos referente a um objeto geométrico.  No terceiro capítulo, 

apresentamos os aspectos da Teoria dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2013) 

 
5 Entendemos como recursos quaisquer elementos utilizados para exemplificar ângulos, sua relação 
com o cotidiano ou até mesmo a forma que é feita a apresentação esse conceito. 
6 Consideramos como atividades como quaisquer exercícios relacionados a ângulos e paralelismo, 
bem como problemas que envolvem esses conceitos. 
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que serão utilizados na fundamentação teórica do trabalho e que subsidiarão a 

análise dos dados.  

 O quarto capítulo contém os procedimentos metodológicos desta pesquisa 

juntamente com as categorias de análise dos livros didáticos (BARDIN, 1977). 

 O quinto capítulo contempla a análise dos livros didáticos à luz da 

fundamentação teórica e por fim, no sexto capítulo, apresentamos as considerações 

finais e reflexões referentes a essa pesquisa. 

  

 



 

CAPÍTULO I 

CONCEITO DE ÂNGULO 

 

 

 Desde Piaget e Inhelder (1956) e Piaget, Inhelder e Szeminska (1960), o 

desenvolvimento da aquisição do conceito de ângulo e suas várias facetas tem sido 

estudado por vários pesquisadores.  Mitchelmore e White (1998) observaram que o 

ângulo pode ser tratado ou como um objeto matemático, cuja definição é explicitada 

no contexto da Geometria Euclidiana Axiomática, ou como um objeto “escolar”, que 

pode ser abordado considerando diferentes aspectos, associados a movimentos 

(giros ou rotações), afastamento ou abertura ou ainda a uma região. Se o 

considerarmos uma figura geométrica, segundo Charalambos (1997), nela 

encontramos algumas características de um conceito, como idealização, abstração, 

perfeição, universalidade, que, juntadas às suas propriedades figurais ou àquelas 

associadas a diferentes aspectos de abordagem, compõem o que usualmente é 

denominado como o conceito de ângulo, ou ainda, um conceito figural, segundo 

Fischbein (1993). Esta concepção abrangente é encontrada em vários trabalhos 

como em Fyhn (2006, 2008), Mitchelmore e White (1995, 1998, 2000), Devichi e 

Munier (2013), Baldy et. al (2005), Mitchelmore e Outhred (2000), Simmons e Cope 

(1993), que explicitam como objetivo estudar aspectos da aquisição do conceito de 

ângulo.  

 Encontramos no trabalho de Tall e Vinner (1981) uma ideia que agrega 

aspectos não formais sobre um conceito, permitindo que o indivíduo forme a 

chamada imagem de conceito de ângulo, como trataremos no capítulo da 

fundamentação teórica. 

 Para a composição desse capítulo, fundamentamo-nos em Barbin (1996), 

Vianna e Cury (2001) e Moise e Downs (1971), que apresentam os vários aspectos 

relacionados aos ângulos tanto nas suas perspectivas histórica e epistemológica 

quanto nas perspectivas didática e axiomática. Apresentamos também, segundo 

Casas e Luengo (2001) duas concepções distintas do tratamento de ângulo, ou seja, 

ângulo tratado sob uma concepção estática ou sob uma concepção dinâmica, esta 

última também sugerida por Wilson e Adams (1992).   

 Em nosso trabalho, identificamos quais aspectos do tratamento de ângulos 

acima descritos são encontrados nos textos dos anos finais do ensino fundamental, 



22 

 

e adotamos a definição formal de ângulo segundo Moise e Downs (1971), contida no 

livro Geometria Moderna, no qual são apresentados os postulados, definições, 

proposições e teoremas da Geometria Plana, orientados como uma axiomática 

métrica.  

 

1.1. Perspectivas histórica e epistemológica do conceito de ângulo 

 

 Barbin (1996) destaca, histórica e epistemologicamente, algumas das 

abordagens para ângulos em diferentes épocas. Inicialmente, observa que, desde o 

século VI a.C., os gregos jônicos sabiam como medir a distância de um barco no 

mar à praia, com o auxílio de ângulos. Eles subiam ao topo de uma torre e 

avistavam o barco usando um quadrante de uma circunferência, e, posteriormente, 

direcionavam esse quadrante móvel a um ponto qualquer na terra, usando o mesmo 

ângulo obtido da posição do barco, calculando assim, em terra, a distância da torre 

até esse ponto. 

 Na Figura 1 (p. 22), esquematizamos a situação e verificamos que os raios 

de vista do quadrante ao chão eram os lados de um triângulo retângulo e a vista 

fornecida pelo quadrante de circunferência, os ângulos. Considerando que vistas 

iguais produzem distâncias iguais, identificamos uma proposição referente a ângulos 

em um triângulo. Temos, assim, um exemplo de construção de um objeto geométrico 

a partir da realidade e, segundo Barbin (1996), um argumento bem fundamentado. 

 

Figura 1: Forma de medir distância de um barco à praia utilizando ângulos. 

 
FONTE: Barbin (1996, p. 18) 

 

 A definição de ângulo aparece no livro “Os Elementos”, sob uma ótica 

dedutiva, dentre as definições do Livro I: “8. E ângulo é a inclinação, entre elas, de 

duas linhas no plano, que se tocam e não estão postas sobre uma mesma reta” 

(EUCLIDES, 2009, p. 97). Para Barbin (1996), essa definição não é operacional, 

pois Euclides não a usou em suas provas. Em particular, na comparação de 
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ângulos, Euclides não comparou inclinações. Essa comparação só foi feita quando 

incluiu ângulos em um triângulo. Posteriormente, ele afirmou que, se dois triângulos 

ABC e DEF possuem as medidas dos ângulos A e D iguais, com DEAB ≅  e 

DFAC ≅ , então EFBC ≅  e os triângulos são congruentes. Em outras palavras, 

quando os triângulos são congruentes, os segmentos de retas também são 

congruentes (Figura 2, p. 23). 

 

Figura 2: Congruência de triângulos por meio de ângulos. 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Barbin (1996, p. 19) 

 

 Outra prova feita por Euclides, por meio dessa comparação de triângulos, foi 

uma propriedade do ângulo externo de um triângulo. Ele afirma que a medida desse 

ângulo é maior que a medida de cada ângulo interno não adjacente.  Para mostrar 

que a medida desse ângulo coincide com a soma das medidas dos ângulos internos 

não adjacentes, precisou verificar que retas paralelas geram ângulos alternos ou 

correspondentes congruentes. 

 Euclides também comparou ângulos inscritos em uma circunferência, 

provando que “em círculos iguais, os ângulos iguais, situam-se sobre circunferências 

iguais, tanto estejam situados junto aos centros quanto caso, sobre as 

circunferências” (EUCLIDES, 2009, p. 173). O conceito de ângulo foi sendo 

enriquecido em razão das diferentes configurações utilizadas em suas provas, 

observando que os ângulos não são apenas inclinações. 

 A partir desse aspecto dedutivo, oriundo de Euclides, é interessante a 

comparação feita por Barbin (1996) com alternativas para o estudo dos ângulos 

encontradas a partir do século XVII que aparecem nos livros de Antoine Arnauld 

(1667) e Alexis-Claude Clairaut (1765). Arnauld (1667) definiu ângulo no livro 

“Nouveaux éléments de Géometrie” (Novos Elementos de Geometria) sob, segundo 

Barbin (1996), uma “ordem metodológica”, ou seja, uma ordem na qual as 
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proposições apareciam para auxiliar a compreensão de um problema. Clairaut 

(1765), quando publicou seu livro “Eléments de Géometrie” (Elementos de 

Geometria), tratou dos ângulos sob outra ótica, que ele chamava de “ordem de 

invenção”, ou seja, o conhecimento era elaborado no contexto de uma descoberta, 

dando um espírito de invenção e criatividade aos leitores.  

 No trabalho de Euclides prevalece, na dedução axiomática de suas provas, a 

definição de o que são os objetos, como por exemplo ângulos, decorrência de uma 

concepção aristotélica. Arnauld comenta, no prefácio de seu livro, que a ordem dos 

elementos postos por Euclides é confusa e não transmite uma ideia e gosto pela 

verdadeira ordem, que é considerada por Arnauld como sendo uma ordem natural 

de explicação, ou seja, uma ordem mais metodológica que não se utiliza figuras 

compostas, como os triângulos, para justificar objetos simples.  

 Arnauld define ângulo como “uma porção da superfície determinada pela 

parte proporcional de uma circunferência cujo centro é o ponto onde essas retas se 

encontram”7 (BARBIN, 1996, p. 20, tradução nossa), ou seja, a região interna 

determinada pela intersecção dos dois semiplanos com origem nas duas retas que 

contêm os lados do ângulo, conforme apresentado na Figura 3 (p. 24).  

 

Figura 3: Definição de ângulo considerada por Arnauld. 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Barbin (1996, p. 20) 

 

 O autor ainda explica que há outras três maneiras de medir um ângulo: o 

arco AC, o seno DE e a base DF (Figura 4, p. 25). Esse arco, Arnauld considera que 

 
7 “a portion of surface ‘determined by the proportional part of a circumference whose center is the 
point where these lines meet” 
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é a medida verdadeira e natural, enquanto a base é a medida menos perfeita, sendo 

essa última, a mesma utilizada por Euclides no livro I dos Elementos. 

 

Figura 4: Maneiras distintas de medir um ângulo, segundo Arnauld. 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Barbin (1996, p. 20) 

 

 Arnauld apresentou outro caminho para comparar ângulos. Ele utilizou retas 

paralelas interceptadas por uma transversal, afirmando que elas sempre determinam 

ângulos alternos congruentes. Com isso, ele prova uma propriedade dos ângulos de 

um triângulo: “[A soma de] qualquer ângulo com os dois ângulos formados pelos 

seus lados e a base é igual a dois ângulos retos” (BARBIN, 1996, p. 20, tradução 

nossa8). Em suma, sua ordem é metodológica, segundo Barbin (1996), pois as 

proposições não aparecem em razão de demandas de um sistema dedutivo, elas 

aparecem de acordo com a necessidade de entender um problema. 

 Motivado pela perspectiva dedutiva de Euclides, Clairaut também escreveu 

um livro em que as proposições somente apareciam para justificar o que foi 

descoberto durante o processo de resolução de problemas, despertando nos leitores 

um espírito de exploração e invenção. Por meio dessa “ordem de invenção”, assim 

chamada por Clairaut (1765) e citada por Barbin (1996), os leitores poderiam 

aprender como e porque os fatos geométricos oferecem subsídios para a resolução 

de problemas.  

 Em seu livro, Clairaut introduzia um objeto geométrico somente quando era 

necessário na resolução de um problema. Seguindo essa ótica, a figura de um 

triângulo somente surgiu devido à necessidade de encontrar a área de uma 

 
8 “[the sum of] any angle plus the two angles made by its sides on the base is equal to two right 
angles” 
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superfície poligonal qualquer. Para medir essa superfície, a iniciativa foi dividi-la em 

figuras compostas por três lados, formando, assim, os triângulos (Figura 5, p. 26). 

 

Figura 5: Surgimento dos triângulos no cálculo da área de uma superfície poligonal. 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Barbin (1996, p. 21) 

 

 O ângulo surgiu quando era preciso medir uma superfície que possuía 

alguns obstáculos como um lago ou uma mata, impedindo uma medição direta, ou 

seja, problemas com medidas inacessíveis (Figura 6, p. 26). Clairaut constatou a 

necessidade de utilizar outros recursos para resolver esses problemas, como a 

congruência e semelhança de triângulos, em que os ângulos eram definidos como 

uma inclinação de uma reta sobre a outra. 

 

Figura 6: Problemas com medidas inacessíveis. 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Barbin (1996, p. 21) 

  

 Por fim, nesses três trabalhos, os problemas estão inseridos no contexto da 

aquisição do conhecimento geométrico. Deles, apreende-se, segundo Barbin (1996), 
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que Euclides, Arnauld e Clairaut, consideram que “o conhecimento matemático 

teórico é um produto da incontestável verdade, um método ditado pela necessidade 

do desenvolvimento da compreensão e um processo de construção do 

conhecimento” (BARBIN, 1996, p. 22, tradução nossa9). Em sua conclusão, a autora 

destaca que é necessário apresentar primeiro aos alunos algumas concepções 

epistemológicas e históricas, a fim de que os conceitos ou objetos matemáticos 

façam sentido para eles, mobilizando-os a entender o significado da atividade 

matemática. 

 Nessa perspectiva das concepções epistemológicas apontadas por Barbin 

(1996), devidas a Euclides, Arnauld e Clairaut, apresentadas na ordem histórica, a 

partir da maneira que os jônicos utilizavam ângulos, mesmo sem saber defini-lo, 

devemos também atentar para qual tratamento referente à definição interessa-nos 

adotar. Essa preocupação é também identificada no trabalho de Vianna e Cury 

(2001).  

 

1.2. Diferentes tratamentos referentes aos ângulos 

 

Vianna e Cury (2001) tratam, em seu artigo, de diferentes abordagens 

adotadas para os ângulos, encontradas na literatura em diferentes épocas. Os 

autores identificaram a definição de ângulo sob três perspectivas: definições que 

recorrem a semirretas, definições que recorrem a regiões do plano e outras ideias 

relacionadas ao ângulo, como abertura de duas retas ou giros dos ponteiros de um 

relógio e até mesmo ângulos nas peças do Tangram. Segundo os autores, um 

tratamento mais ou menos formal para determinado conceito pode ser aceito por 

determinada comunidade e não ser aceito por outras, e reflete os objetivos 

específicos de cada comunidade. Por exemplo, na Matemática, ângulo pode ser 

considerado como a abertura entre duas semirretas com uma origem em comum, e 

pode também ser considerado na linguagem coloquial como “ponto de vista” de 

determinada situação.  

Para melhor identificar essas contradições do sentido da palavra ângulo, os 

autores recorreram aos dicionários, inclusive os matemáticos. Assim, eles 

 
9 “theoretical mathematical knowledge is a product of incontestable truth, a method dictated by the 
requirement of developing understanding, and a process of constructing knowledge.” 
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encontraram outros tratamentos para o conceito de ângulo, relacionados a “cantos, 

esquina e aresta”. Encontraram, por exemplo, que, segundo Steven Schwartzman 

(apud VIANNA E CURY, 2001, p. 27), etimologicamente, o prefixo inglês ang- 

significa “dobrar” e o sufixo latino –ulus é uma terminação diminutiva, inferindo à 

palavra ângulo a definição de “pequena dobra”. 

O dicionário Lexicom (VERA, apud VIANNA E CURY, 2001, p. 27-28), traz a 

definição de ângulo, segundo diversos autores, como, por exemplo, para Euclides 

ângulo é a mútua inclinação de duas retas, para Sannia é a rotação de uma 

semirreta em torno de uma origem sobre outra semirreta, para Enriques é a 

interferência de dois semiplanos, para Hilbert é o par de semirretas com uma origem 

em comum e para Veronese, ângulos está associado ao setor circular.  

Para Vianna e Cury (2001), as definições encontradas em dicionários podem 

não ser aceitas por matemáticos, devido ao seu significado comum que, às vezes, 

pode distorcer do significado matemático e de seu uso técnico. O que ocorre é que 

muitos dicionários recorrem a fontes para uma definição, como autores que eles 

julgam ser “autoridades” no assunto, ou seja, especialistas em determinadas áreas, 

como vimos na definição de ângulo dada acima por Vera (apud VIANNA E CURY, 

2001), autor do dicionário Lexicom.  

Alguns dos autores pesquisados por Vianna e Cury (2001) não admitem 

ângulos rasos e nulos, pois, segundo eles, o ângulo raso se torna uma reta 

enquanto um ângulo nulo se torna uma semirreta (VIANNA E CURY, 2001). Para 

isso, Vianna e Cury (2001) destacam um comentário de Martin (1975) acerca dessa 

abordagem. Segundo esse autor, “nossa ideia é que ângulo é simplesmente um 

conjunto de pontos que é a união de duas semi-retas não-colineares com o mesmo 

vértice” (MARTIN, 1975, apud VIANNA E CURY, 2001, p. 95). Ele ainda destaca 

que, com essa ideia, podemos excluir ângulos rasos e nulos, conforme descrito 

acima, porém eles podem pertencer a uma classe especial de rotações ou até 

mesmo ser um ângulo de 180º e 540º. Poderíamos, então, considerar o termo 

“ângulo elementar” para tratar dessas noções e ideias de ângulo e utilizar o termo 

“ângulo” como um conceito mais sofisticado em níveis mais avançados, o que 

segundo esse mesmo autor dá certa “preguiça de usar o termo mais longo” (VIANNA 

E CURY, 2001, p. 11). 

 Em suma, os autores salientam que não devemos verificar em uma definição 

somente se os termos utilizados para descrevê-la são aceitos a priori, como, na 
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definição de ângulo, utilizar o termo semirreta ou vértice, mas observar também os 

objetivos da utilização das palavras para a descrição da definição, a qual público ela 

será destinada, levando em consideração as necessidades desse público. Assim, o 

foco deve ser a coerência metodológica, pois as definições podem ser adequadas a 

certos contextos, mas podem gerar uma dificuldade de aprendizagem, por serem 

extensas ou vagas em outros. Então, cabe ter claros os principais objetivos nos 

cursos de Geometria Plana, a fim de considerar os tratamentos mais adequados 

para uma definição, como é o caso de ângulos. 

 Os autores Casas e Luengo (2001) consideram duas concepções quanto à 

definição de ângulo: concepções estáticas e dinâmicas, e organizam essas 

concepções conforme a figura abaixo (Figura 7, p. 29), de acordo com alguns 

aspectos relacionados à definição de ângulo: 

 
Figura 7: Concepções de ângulos referente à definição. 

 
FONTE: Casas e Luengo (2001, p. 9, tradução nossa) 

 

 Quanto ao aspecto dinâmico relacionado ao ângulo, as autoras Wilson e 

Adams (1992) acreditam que tratar ângulos como giro na escola básica, inclusive em 

atividades que envolvam a rotação do corpo, pode ajudar os alunos a fixar melhor o 

conceito de ângulo (p. 6-9). As autoras ainda complementam que: 

 

Uma vantagem de perceber o ângulo como giro é que esta maneira se 
contrapõe às concepções errôneas dos estudantes de que o tamanho do 
ângulo é determinado pelo comprimento das marcas do lápis utilizadas para 
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representar o ângulo e que um lado do ângulo deve estar na horizontal. 
(WILSON E ADAMS, 1992, p. 7, tradução nossa10) 

 

 Conforme Wilson e Adams (1992), na escola elementar, é necessário 

explorar atividades que envolvam o conceito de ângulo, posteriormente explorar 

algumas propriedades dos ângulos, como por exemplo, a classificação dos ângulos 

em retos, agudos e obtusos, para então iniciar o processo de comparação entre as 

medidas dos ângulos com outros entes geométricos.   

 Wilson e Adams (1992) enfatizam que estudar ângulos tanto dinâmica como 

estaticamente permite que os alunos desenvolvam o conceito de ângulo desde o 

ensino básico até níveis mais avançados, propiciando o refinamento do conceito ao 

longo dos estudos, o que Casas e Luengo (2001) denominam como a evolução do 

conceito de ângulo. 

 Nessa coerência metodológica, consideramos nesse trabalho a definição de 

ângulo, dada por Moise e Downs (1971), numa perspectiva da axiomática métrica de 

Bhirkoff. Apresentamos a seguir o encadeamento lógico das proposições 

encontradas nesse livro, desde a definição de ângulo até os primeiros resultados 

sobre o paralelismo. 

 

1.3. Geometria Métrica na perspectiva de Birkhoff 

 

 Segundo Moise (1990) e Moise e Downs (1971), na Geometria Euclidiana 

apresentada por Euclides no livro “Os Elementos”, temos três conceitos primitivos: o 

ponto, a reta e o plano. Atualmente, para tratar das relações entre esses elementos, 

utilizamos a linguagem da Teoria dos Conjuntos. 

 Os axiomas e os postulados foram temas de discussão por muitos séculos. 

David Hilbert, por volta de 1900, apresentou de forma consistente, um conjunto de 

21 axiomas que permitia demonstrar todos os teoremas da Geometria Euclidiana, 

proposta por Euclides. Já em 1932, George Birkhoff, também estruturou um conjunto 

de axiomas, equivalentes ao de David Hilbert, inserindo medidas de segmento e 

 
10 “An advantage of perceiving angle as a turn is that it counteracts students’common misconceptions 
that the size of the angle is determinated by the lenght of the pencil marks used to represent  the 
angle and that one side of the angle must be horizontal” 
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ângulo. A abordagem de Birkhoff oferece subsídios para a chamada Geometria 

Métrica, por se aproximar mais da Geometria da régua e compasso. 

 Os postulados da Geometria Euclidiana podem ser divididos em: Postulados 

de Incidência, Postulados de Distância e existência de sistemas de coordenadas, 

Medida Angular e Congruência e o Postulado das Paralelas. 

 Os postulados de incidência estabelecem relações entre os elementos 

primitivos. O postulado de distância e existência de sistemas de coordenadas nos 

permite “numerar” os pontos pertencentes à reta e considerá-la infinita. Esse 

postulado também nos permite definir semirretas, elementos a serem definidos 

preliminarmente para então, definir ângulo. Assim, dados dois pontos distintos A e B 

a semirreta fechada é definida, segundo Moise e Downs (1971): “Sejam A e B 

pontos de uma reta r. A semirreta ABé o conjunto reunião de (1) o segmento  e 

(2) o conjunto de  todos os pontos C para os quais B está entre A e C” (MOISE E 

DOWNS, 1971, p. 37), conforme Figura 8 (p. 31) abaixo: 

 

Figura 8: Definição de semirretas. 

 
FONTE: Moise e Downs (1971, p. 37) 

 

Caso seja necessário excluir o ponto A que é chamado de origem dessa 

semirreta, diremos que a semirreta é aberta. Usando a definição, o segmento  é a 

intersecção da semirreta  com a semirreta . Definida a semirreta, podemos 

então definir o ângulo e seu interior: 

 

Se duas semi-retas tiverem a mesma origem mas não estiverem contidas na 
mesma reta, então a sua reunião é um ângulo. As duas semi-retas são 
chamadas lados do ângulo e a origem comum das semi-retas é chamada 

vértice do ângulo. Se as semi-retas forem AB  e AC , o ângulo será 
representado por ∟BAC ou  ∟CAB. (MOISE E DOWNS, 1971, p. 67) 

  

A Figura 9 (p. 32) abaixo exemplifica a definição acima citada. 
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Figura 9: Representação da definição de um ângulo. 

 
FONTE: Moise e Downs (1971, P. 67). 

 

Definido o ângulo, destacaremos algumas propriedades dos ângulos que 

também integrarão o assunto de pesquisa. A partir do postulado de separação do 

plano temos os semiplanos que nos permitem definir o interior de um ângulo. 

 

Seja ∟BAC um ângulo num plano E. Um ponto P está no interior do ∟BAC 

se (1) P e B estiverem do mesmo lado da reta AC  e (2) P e C estiverem do 

mesmo lado da reta AB .  O exterior do ∟BAC e o conjunto de todos os 
pontos E que não estão no ângulo nem no seu interior. (MOISE E DOWNS, 
1971, p. 68) 

 
 

Figura 10: Representação de pontos interiores e exteriores a um ângulo. 

 

FONTE: Moise e Downs (1971. P. 68) 
 

Considerando duas retas concorrentes, temos a definição de ângulos opostos 

pelo vértice, como sendo ângulos cujos lados são semirretas opostas, conforme 

Figura 11 (p. 33): 
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Figura 11: Ângulos opostos pelo vértice 

 
FONTE: Acervo pessoal, baseado em Moise (1990, p. 70) 

 

Como consequência imediata da definição, temos que os ângulos opostos 

pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. Nesse momento é 

necessário definir também, as medidas dos ângulos, por meio do Postulado da 

Medida do ângulo.  

Podemos reescrever o postulado da seguinte maneira:  

 

Postulado da existência da função medida de ângulos: Existe uma função m 

medida de ângulos, definida no conjunto de todos os ângulos com valores num 

intervalo ] [ ℜ⊂∈ Lk ,0  tal que: 

 

a) Dada uma semirreta AB  e um número  [,0] Lk ∈ , escolhido um dos semiplanos 

com origem em ABexiste exatamente uma semirreta AC  nesse semiplano tal que m 

(BÂC) = k; 

b) Se D é um ponto do interior de BÂC, então m(BÂD) + m(DÂC) = m(BÂC); 

c) Se BÂC e CÂD são tais que as semirretas ABe AD são semirretas opostas de 

uma mesma reta, então m(BÂC) + m(CÂD) = L (diremos que BÂC e CÂD são 

ângulos suplementares). 

 

Essa medida pode ser escolhida em uma escala qualquer, como graus 

(L=180º), grados (L=200gr) ou em radianos (L= π rad). Como consequência desse 

postulado, podemos classificar os ângulos em retos, cuja medida é 
2

L
 (podendo 

também ser chamados de ângulos suplementares congruentes); agudos, cuja 
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medida é menor que 
2

L
; e obtusos, cuja medida é maior que 

2

L
. Podemos também 

denotar DÊFBÂC ≡ , quando dois ângulos são congruentes, isto é, possuem a 

mesma medida. 

Moise e Downs (1971) chama de transversal uma reta t que intercepta outras 

duas retas dadas determinando dois pontos distintos, como na Figura 12 (p. 34). Os 

ângulos formados por essas retas recebem denominações especiais: 

 

Figura 12: Reta transversal a outras duas retas. 

 
FONTE: Moise e Downs (1971, p. 228) 

 

i) b e b’, a e a’, c e c’, d e d’ são chamados de correspondentes; 

ii) d e b’, c e a’ são chamados de colaterais internos; 

iii) b e d’, a e c’ são chamados de colaterais externos; 

iv) d e a’, c e b’ são chamados de alternos internos; 

v) a e d’, b e c’ são chamados de alternos externos. 

 

 Em alguns casos em que os ângulos de um desses pares são congruentes 

ou suplementares, podemos provar que as retas são paralelas.  

 O Postulado das paralelas nos permitirá provar a recíproca dessa afirmação. 

Segundo Moise e Downs (1971), o postulado das paralelas se enuncia “Por um 

ponto não pertencente a uma reta existe somente uma reta paralela à reta dada” (p. 

221). A unicidade da reta paralela nos permite provar a recíproca do teorema da 

correspondência de ângulos. Dessa forma, se duas retas são interceptadas por uma 

reta transversal: a) os ângulos correspondentes e alternos são congruentes; ou b) os 

ângulos colaterais internos e externos são suplementares, podemos provar que as 

retas dão paralelas. 
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Por fim, outras duas propriedades importantes a serem consideradas nesse 

trabalho são relacionadas à soma das medidas dos ângulos de um triângulo e ao 

teorema do ângulo externo. Essas propriedades são consequências imediatas das 

observações feitas anteriormente. Para Moise e Downs (1971), “para todo triângulo, 

a soma das medidas dos ângulos é 180º ” (p. 225) e “Em todo triângulo, a medida de 

um ângulo externo é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a 

este ângulo externo” (p. 226).  

O postulado das paralelas foi objeto de estudo e discussões ao longo da 

história da Matemática. A sua compreensão permitiu a criação de novas geometrias. 

Não abordamos esses aspectos por não se tratar do objeto de pesquisa. 

 Como vimos nesse capítulo, ao longo da história, foram sendo incorporadas 

ao conceito de ângulo várias facetas: concepções estáticas relacionadas à abertura 

de semirretas ou região do espaço; concepções dinâmicas referentes a giros e 

rotações; axiomas, logicamente estruturados, relacionadas à medida de ângulos, 

conforme a perspectiva de Birkhoff, que nos levam à possibilidade de considerá-lo 

como um objeto escolar ou como um objeto matemático. Buscamos analisar, na 

nossa pesquisa, como os livros didáticos encaminham a construção do conceito de 

ângulo, verificando também o encaminhamento do estudo do paralelismo e suas 

aplicações, apresentado por textos examinados. 



 

 

CAPÍTULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Na busca de trabalhos que abordassem ângulos e paralelismo na área de 

Educação Matemática, fizemos algumas escolhas que contemplassem diferentes 

aspectos relacionados ao ensino desses objetos geométricos.  

Identificamos três pesquisas que trataram de ângulos. Gadotti (2008), em sua 

dissertação, analisou a definição de ângulo em livros didáticos e não didáticos, tendo 

como divisão temporal o Movimento da Matemática Moderna (MMM), ou seja, 

buscou a definição de ângulo nesses livros, antes, durante e após esse movimento. 

A pesquisa de Gomes e Ralha (2005) tratou os termos utilizados na definição de 

ângulo por alguns autores, e se essas definições estão em consonância com a 

definição considerada por alguns professores do 1º ciclo em Portugal. Miranda 

(2012) procurou identificar em sua pesquisa, se, após ser abordado o assunto de 

ângulos em sala de aula, os alunos tomariam decisões diferentes em um jogo virtual, 

que dispara munições de acordo com o ângulo de abertura de uma mira.   

Selecionamos alguns elementos de outras duas pesquisas, que tratam da 

passagem de validações empíricas para validações formais, inclusive a análise de 

livros didáticos, embora não tratem especialmente do conceito de ângulo. 

 

2.1. Conceito e definição de ângulos, segundo Miranda (2012), Gadotti (2008) e 

Gomes e Ralha (2005) 

 

A primeira pesquisa escolhida foi a de Miranda (2012) que identificou, 

primeiramente, a definição de ângulo nos livros didáticos sob alguns dos diferentes 

aspectos que destacamos no capítulo inicial. A autora considerou para sua pesquisa 

três definições: o ângulo como um par de retas concorrentes (segundo Euclides – 

Figura 13ª, p. 37), o ângulo como a medida de giro (ponteiros de um relógio segundo 

Sannia – Figura 13b, p. 37) e o ângulo como uma região (segundo Hilbert – Figura 

13c, p. 37). 
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Figuras 13a, 13b e 13c: Representações de ângulos segundo Euclides, Sannia e 

Hilbert, respectivamente. 

 
FONTE: Miranda (2012, p. 31-32) 

  

Esses diferentes tratamentos foram abordados em sala de aula, a fim de 

promover a construção ou a reconstrução do conceito de ângulo dos alunos, para 

assim, na fase de coleta de dados, verificar se eles utilizavam diferentes estratégias 

ao manipularem a arma do jogo virtual.  

O jogo escolhido para a pesquisa foi o DD Tank, devido à menção desse jogo 

em outras pesquisas. O DD Tank é um jogo disponível na internet, em que se 

escolhe um avatar para batalhar contra outros competidores, tendo como 

característica principal uma arma que possui uma mira que depende do ângulo de 

lançamento da munição juntamente com uma barra de força que mede a intensidade 

com que essa munição atinge os outros competidores.  

Para verificar o processo de construção ou reconstrução do conceito de 

ângulo, Miranda (2012) selecionou dez alunos de uma escola pública de Campo 

Grande/MS, promovendo com eles treze encontros, buscando identificar quais 

conhecimentos e estratégias necessárias para jogar o jogo escolhido e obter bons 

resultados; identificar qual a relação entre a definição de ângulo como giro com 

ações no jogo; verificar se os alunos compreendiam a ideia de ângulo como região e 

como giro e se eles relacionavam o conceito de ângulo com a inclinação da arma do 

jogo.  

A autora considerou, após esses encontros, dados de seis alunos que 

compareceram a todos os encontros, sendo relatados apenas dados de dois alunos: 

Valcilei e Abutree.  

No decorrer dos encontros, o participante Valcilei confundia a medida do 

ângulo com o comprimento do arco, quando se media o ângulo perto do vértice ou 

longe do vértice. Essa dificuldade foi suprida quando ele manuseou o transferidor 

para medir ângulos, fazendo uma abstração empírica, segundo a autora. Outro 

aspecto observado foi que Valcilei institucionalizou o conceito de ângulo reto e 
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ângulos suplementares, com auxílio da professora por meio de algumas atividades 

no software Superlogo11 e por meio da brincadeira comandante/comandado.12 

Já Abutree possuía domínio do jogo DD Tank, o que facilitou a conexão entre 

ângulos e os movimentos realizados, diferentemente de Valcilei, que não conhecia o 

jogo. Quando foi questionado pela autora sobre a medida do ângulo perto do vértice 

e longe do vértice, Abutree inferiu que as medidas seriam iguais e que dependeria 

somente do transferidor, ou seja, da inclinação da reta sobre a outra, que no jogo 

era dada pelos graus do ângulo de lançamento da munição.  

 Por fim, segundo a autora, “a partir das análises dos dados pode-se concluir 

que os sujeitos analisados (re)construíram conhecimentos sobre ângulos. Esses 

conhecimentos  contribuíram nas suas tomadas de decisões no jogo, melhorando 

seus desempenhos e os auxiliando nos combates”. Miranda (2012) também 

destacou que sempre que eram questionados por ela sobre o conceito de ângulo, os 

sujeitos sabiam defini-lo em mais de um tratamento.  

Segundo Miranda (2012), os alunos que sabiam mais de um significado para 

ângulo, por exemplo, o ângulo como “giro” ou como “abertura de duas semirretas”, 

compreendiam melhor o conceito de ângulo. Podemos destacar outros aspectos 

relevantes observados pela autora: os alunos confundiam a medida do ângulo com o 

comprimento do arco e eles tinham dificuldade de descrever um ângulo por meio de 

uma definição formal, embora soubessem mais de um significado para “ângulo”.  

 A autora cita que, segundo Jung (2008), “a maneira de apresentar a 

definição pode influenciar os alunos a não compreenderem o conceito e confundir o 

ângulo com retas, pontos ou até mesmo a ‘curvinha’ que sinaliza o ângulo” (JUNG, 

2008, apud MIRANDA, 2012, p. 33). Para Guia (2007, apud MIRANDA, 2012, p. 33) 

“cabe ao professor de Matemática auxiliar seus alunos para uma produção de 

diversos significados ao lidar com uma mesma ideia”, o que consideramos 

importante a fim de evitar o que Gomes e Ralha (2005) citaram em seu trabalho, que 

“há uma falta de entendimento e rigor quanto à definição de ângulo” (GOMES E 

RALHA, 2005 apud MIRANDA, 2012, p. 33). 

 
11 O software Superlogo consiste em movimentar uma tartaruga que se movimenta na tela por meio 
de comandos do tipo “para frente” (pf), “para a direita” (pd) e “para a esquerda” (pf). 
12 Essa brincadeira consiste em movimentar dois pedaços de barbante a fim de construir aberturas 
entre eles, na tentativa de compreender ângulo como giro e abertura. 
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 O segundo trabalho foi realizado por Gadotti (2008) que investiga de que 

maneira os livros didáticos e não didáticos apresentam a definição formal de ângulo. 

Para isso, ela dividiu a pesquisa em três fases. A primeira fase foi denominada como 

fase exploratória, em que a autora buscou textos que explicitavam a definição formal 

de ângulo, permitindo, assim, estabelecer três categorias distintas quanto à 

definição, segundo os critérios de análise propostos por Bardin (1977): ângulos 

como região no espaço, ângulos como giros e ângulos como par de linhas. 

Na segunda fase, denominada como trabalho de campo, Gadotti (2008) 

buscou investigar qual a definição utilizada por 23 professores, participantes de um 

curso de capacitação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e de que 

maneira eles introduzem esse assunto em sala de aula. 

Por fim, na terceira fase, que consistiu no tratamento do material, a autora 

analisou se as definições consideradas por esses professores estavam em 

consonância com a forma pela qual eles introduziam esse assunto.  

 Gadotti (2008) verificou que grande parte dos professores utilizam definições 

de ângulos inseridas na categoria par de linhas como, por exemplo, “É a união de 

duas semirretas, sendo o ponto de intersecção chamado vértice, e as semirretas, 

lados”, “O encontro de duas retas no centro da circunferência” e “Ângulo é o 

encontro de dois segmentos formando um vértice” (GADOTTI, 2008, p. 103). 

Segundo a autora, algumas dessas definições são incompletas e não possuem um 

rigor matemático, podendo a aprendizagem ser comprometida. Outros professores 

utilizam as definições inseridas na categoria “região no espaço” (GADOTTI, 2008), 

algumas delas relacionadas à ideia de abertura como “É a região geométrica entre 

duas semi-retas”, “Abertura de 2 semi-retas com 1 ponto comum forma 1 ângulo” e 

“Ângulo pode ser definido como abertura, mudança de direção” (GADOTTI, 2008, p. 

104). 

Para Gadotti (2008), as definições inseridas na categoria “região no espaço” 

não servem para os ângulos maiores que 360º, inclusive 0º, 180º e ângulos 

negativos. Ela observa que, na categoria giro, ângulos são tratados como uma ideia 

abstrata, pois, segundo Casas e Luengo (2001): 

 
não há algo material para representá-la como um par de linhas ou uma 
região no espaço. Além disso, essa definição de ângulo proporciona uma 
visão dinâmica, como algo em movimento, em contraste com as outras duas 
que dão uma visão estática” (CASAS E LUENGO, 2001, apud GADOTTI, 
2008, p. 86). 
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 Dentre as formas utilizadas por alguns professores para introduzir o conceito 

de ângulo destacaram-se: relacioná-lo com situações no dia-a-dia como os cantos 

da parede e brincadeiras com o corpo ou com objetos comuns como tesoura, 

carteiras e ponteiros de relógios.  

 A autora reforça que algumas das definições utilizadas por esses 

professores estão incoerentes com a maneira como eles introduzem esse assunto. 

Por exemplo, um professor define o ângulo inserido na categoria “região no espaço”: 

“É a amplitude ‘abertura’ angular de uma determinada região” e introduz ângulos de 

uma maneira que esteja inserida na categoria “giro”: 

 

Começo primeiramente com a descrição de uma trajetória no papel 
quadriculado, onde o aluno começa a entender o que significa giro, como 
por exemplo giro de ¼ de volta, o quanto isso significa em graus, em que 
sentido (se é para direita ou esquerda). Analiso os ponteiros de um relógio, 
e depois a construção e classificação dos ângulos (GADOTTI, 2008, p. 
106). 

  

 A autora conclui a pesquisa apresentando algumas considerações referentes 

ao ensino de Matemática e à necessidade dos educadores deixarem claro para os 

alunos que “aquela determinada definição é uma entre outras tantas; de tal forma 

que eles sejam persuadidos contra ideias de que a Matemática é superior por sua 

própria natureza, neutra, infalível” (GADOTTI, 2008, p. 122).  

 Por fim, cita que, nos livros didáticos atuais, há uma tentativa de relacionar 

conceitos com o cotidiano. No caso do ângulo, segundo Gadotti (2008), as ideias 

principais verificadas são: “a inclinação de uma escada, apoiada numa parede para 

não cair; a menor inclinação procurada por um ‘esqueitista’ para não cair numa 

descida; o uso do ângulo ideal para operar o controle remoto da TV, entre outros 

exemplos interessantes” (p. 121).  

 Ela também destaca que nos livros não há uma quantidade elevada de 

exercícios propostos, mas sim, diferentes tipos de atividades que desenvolvem a 

argumentação, a descoberta, a comunicação, entre outras habilidades. 

  Gadotti (2008) destaca uma citação da pesquisa de Casas e Luengo (2001), 

quanto à medida de um ângulo qualquer:  
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Quanto mede esse ângulo? Não há uma única resposta, pois pode medir 
60º ou 300º. Também pode medir -60º ou -300º. Poderá também ser 420º. 
Percebe-se intuitivamente o objeto, mas há uma grande dificuldade em 
descrever suas características. Por exemplo, a que ângulos estamos nos 
referindo? Basicamente, são três tipos de definições para um mesmo 
conceito que aparece historicamente: ângulo como par de semirretas, como 
região no espaço e como quantidade de giro. (CASAS E LUENGO, 2001 
apud GADOTTI, 2008, p. 12) 

 

 Dessa forma, Gadotti (2008) cita que ângulo “é um conceito difícil de ser 

aprendido e difícil de ser ensinado, apesar de ser elementar da Geometria e 

aparentemente simples” (GADOTTI, 2008, p. 12) 

 Nessa perspectiva de existir, historicamente, mais de uma possibilidade para 

a introdução da definição de ângulo, a terceira pesquisa que aqui descrevemos foi 

realizada por Gomes e Ralha (2005) que trataram de investigar quais os 

conhecimentos de 216 futuros professores do 1.º ciclo sobre ângulos e se as 

diferentes representações desse conceito, como por exemplo, a representação 

figural e a nomenclatura utilizada para composição da definição de ângulo, podem 

influenciar na concepção do conceito de ângulo desses professores. 

 Gomes e Ralha (2005) fazem referência ao termo “conceito” e sua formação, 

fundamentando-se em Marioti e Fischbein (1993) e em Tall e Vinner (1981). Para 

Marioti e Fischbein (1997, apud GOMES E RALHA, 2005), “as definições exprimem 

as propriedades que caracterizam esses objetos e integram-nos na rede de relações 

já existente” (p. 6). Já para Tall e Vinner (1981), há uma diferença entre a forma que 

um conceito é estabelecido e a interpretação subjetiva do indivíduo referente àquele 

conceito. Esses termos são denominados pelos autores como “definição de 

conceito” e “imagem de conceito”, respectivamente. 

 Gomes e Ralha (2005) desenvolveram essa pesquisa em duas fases.  

 A primeira fase consistiu na elaboração de um questionário, a fim de 

identificar possíveis dificuldades, por parte dos professores, na formação do conceito 

de ângulo, identificando, também, qual a definição de ângulo era, por eles, 

considerada mais adequada.  

 Para isso, a autora apresentou quatro diferentes maneiras de descrever a 

definição de ângulo, conforme Figura 14 (p. 42), e apresentou também duas figuras, 
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solicitando que os professores identificassem quantos ângulos estavam presentes 

nelas (Figura 15, p. 42): 

Figura 14: Questão 1 do questionário. 

 
FONTE: Gomes e Ralha (2005, p. 11) 

 
Figura 15: Questão 2 do questionário. 

 
FONTE: Gomes e Ralha (2005, p. 11) 

 

 A segunda fase consistia na realização de entrevistas com 32 desses 

professores, para analisar minuciosamente os dados coletados.  Com base nas 

repostas dos professores obtidas nos questionários e nas entrevistas, Gomes e 

Ralha (2005) verificaram que a maioria dos professores escolheu a definição “Um 

ângulo é o espaço plano limitado por duas semirretas com a mesma origem” e 

identificaram um ângulo na figura “a” e três ângulos na figura “b”. 

 A autora ainda comenta que, possivelmente, os professores que identificaram 

um ângulo e três ângulos, respectivamente nas figuras, consideraram apenas a 

região convexa de ângulo, permitindo que ela concluísse que a escolha da definição 

de ângulo estava coerente com a quantidade de ângulos informada pelos 

professores. Gomes e Ralha (2005) inferiram também que a representação de 

ângulo pode limitar a formação do conceito, como exemplificado acima, na 

consideração da região convexa de ângulo, e também que a definição de ângulo 

considerada pelos professores tem pouca relação com a imagem de conceito de 

ângulo por eles explicitada. 
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 Para Gomes e Ralha (2005), o conceito de ângulo é multifacetado, ou seja, 

podemos encontrar diversos tipos de tratamentos para o conceito de ângulo. As 

autoras identificaram os mesmos tratamentos quanto às concepções citadas por 

Vianna e Cury (2001), Gadotti (2008) e Barbin (1996). Gomes e Ralha (2005) ainda 

citam que: 

  
cada uma das definições dadas corresponde, na opinião de Mitchelmore e 
White (2000), a diferentes contextos físicos do ângulo. Assim, a definição de 
ângulo como rotação modela o contexto de ‘virar/girar’, a definição de 
reunião de 2 semi-retas modela o contexto de ‘intersecção’ e a definição de 
região do plano modela o contexto de ‘canto’ (GOMES E RALHA, 2005, p. 
10)  

 
 Embora, do ponto da Geometria Axiomática exista somente uma definição 

formal para ângulo, os trabalhos de Miranda (2012), Gadotti (2008) e Gomes e 

Ralha (2005) nos remetem a diferentes tratamentos para os ângulos, por vezes 

considerados por eles como a definição, conforme já observado, por exemplo, por 

Viana e Cury (2001), bem como ressaltam a dificuldade de encontrarmos textos que 

apresentam a definição de ângulo. 

 A partir do estudo dessas pesquisas, em nossa pesquisa, buscaremos 

identificar quais dessas definições apontadas por essas autoras, são consideradas 

pelos autores dos livros didáticos recomendados pelo PNLD 2014 (BRASIL, 2013), 

atentando-nos se, a definição formal de ângulo, dada por Moise e Downs (1971), 

encontra-se nessas coleções, bem como as concepções dinâmicas e estáticas de 

ângulos.  

 

2.2. Pesquisas complementares: Caralovich (2005) e Dias (2009) 

 

 Inicialmente, levamos em consideração que para se chegar à definição de 

ângulo, podem ser incorporadas, na apresentação desse conteúdo, atividades como 

manipulação de transferidor, construção de ângulos, operações com medidas dos 

ângulos, etc.), são oportunidades para que o aluno compreenda o conceito de 

ângulo e amplie essa formação chegando a demonstrações elementares. 

 A passagem desse tratamento empírico para um tratamento formal é, por 

vezes, encontrada em livros didáticos que seguem um encadeamento lógico dos 
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conteúdos. Por esta razão, selecionamos a pesquisa de Caralovich (200513) que 

buscou identificar quais aspectos dedutivos estavam presentes em livros didáticos 

do 3º e 4º ciclos, de duas décadas distintas, 1990 e 2000.  

 Caralovich (2005) verificou se, nesses livros, havia a passagem de uma 

abordagem mais empírica para uma abordagem mais formal, segundo a teoria de 

Parzysz (2001, 2006); verificou quais os tipos de registros eram predominantes nos 

livros, como por exemplo, o registro figural, discursivo ou matemático, segundo 

Duval (1995). Verificou também se os exercícios propostos pelos livros continham 

mais aspectos empíricos, dedutivos ou heurísticos, segundo Chevallard (1999). 

 Após uma análise dos livros das décadas de 1990 e 2000, Caralovich (2005) 

identificou que nos livros da década de 1990 havia falta de articulação entre o 

empírico e o formal, ou seja, identificou poucos elementos empíricos e um excesso 

de rigor dedutivo, havendo predominância dos registros figurais. Diferentemente, nos 

livros da década de 2000, estava presente uma maior integração entre o empírico e 

o dedutivo, inclusive a relação da Geometria com outros conteúdos matemáticos, 

predominando o registro discursivo, por meio de atividades que permitiam debates e 

discussões entre os alunos.  

 Para Caralovich (2005), os recursos apresentados nos livros didáticos 

devem ter um enfoque empírico-heurístico, conforme definição de Lakatos (1976), 

ou seja, além de apresentarem atividades que permitem validações por meio dos 

sentidos (empíricas), possibilitam também validações por meio do fornecimento de 

regras lógicas de demonstração (dedutivas). A autora ainda destaca que a natureza 

desses recursos não deve se limitar a um único tipo de representação, sendo 

sugerido por ela registros figurais, discursivos e matemáticos, segundo Duval. 

Complementando a passagem do empírico para o formal, a pesquisa 

realizada por Dias (2009) buscou investigar as influências da utilização de ambientes 

de geometria dinâmica sobre a construção de argumentações de seis alunos de um 

curso de licenciatura em Matemática, inferindo que o ambiente de geometria 

dinâmica auxilia no processo de argumentação, mas, muitas vezes, há a 

necessidade de recorrer ao ambiente lápis e papel, conforme ocorreu com um 

sujeito de sua pesquisa. 

 
13 As referências citadas em nossa pesquisa encontram-se no trabalho de Caralovich (2005). 
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 Para Dias (2009), existe um “nível” no raciocínio geométrico, que permite 

validar conjecturas utilizando-se tanto de representações gráficas e reconhecimento 

das propriedades dos objetos quanto realizar validações em sistemas axiomáticos.  

 Embora essas pesquisas não tratem o conceito de ângulo, consideramos, 

como aspectos relacionados ao nosso trabalho a passagem de validações empíricas 

para validações formais, juntamente com a análise de livros didáticos.  

 Entendemos que, para o ensino de ângulos, pode ser uma experiência 

enriquecedora iniciar o estudo desse conteúdo propondo atividades que permitem o 

reconhecimento da figura ângulo no cotidiano, a construção de ângulos, a 

manipulação do transferidor para medir ângulos, bem como o encaminhamento do 

estudo de suas propriedades chegando ao paralelismo, chamando a atenção para 

alguns fatos elementares que poderão ter suas demonstrações comentadas. Muitas 

vezes, os livros didáticos propõem atividades que propiciam esse encadeamento.  

 Verificamos nessa revisão que ângulo é um conceito geométrico 

multifacetado, ou seja, apresenta diversas maneiras de explicitar sua definição 

formal. Dentre essas maneiras, destacou-se o ângulo como par de semirretas, 

ângulo como giro ou ângulo como região do plano, conforme identificado nos 

trabalhos de Miranda (2012), Gadotti (2008) e Gomes e Ralha (2005). Esses 

diferentes tratamentos também foram identificados por Vianna e Cury (2001), 

apresentado no capítulo anterior, nos dando assim, um olhar mais criterioso para a 

análise dos livros didáticos recomendados pelo PNLD 2014 (BRASIL, 2013), 

principalmente quanto à definição de ângulo e seus aspectos formais. 

 Na análise dos livros didáticos, também verificaremos se há predominância 

de aspectos empíricos ou aspectos formais, até mesmo a integração ou a passagem 

de um para outro, conforme vimos na pesquisa de Dias (2009) e Caralovich (2005), 

verificando se as atividades e recursos apresentados nesses livros podem promover 

validações, tanto empíricas quanto formais.  Nessa análise, consideramos então 

para ângulos, aspectos empíricos e formais, juntamente com seus aspectos 

simbólicos, quando se menciona as medidas desses ângulos. Selecionamos então, 

a teoria dos Três Mundos da Matemática de Tall (2013) por se aproximar mais 

desses elementos. Complementando a análise dos dados, verificamos também se 

esses recursos e atividades dos livros oferecem oportunidade para um 

enriquecimento da “imagem de conceito” ou ainda favorecem a condução à 

“definição de conceito”, segundo Tall e Vinner (1981). 



 

 

CAPÍTULO III 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo, apresentaremos o referencial teórico a ser utilizado na 

análise dos livros didáticos recomendados pelo PNLD de 2014. Utilizaremos a teoria 

dos Três Mundos da Matemática de Tall (2013) para a análise dos recursos e das 

atividades relacionadas ao conceito de ângulo e seu encaminhamento para o estudo 

do paralelismo, e nelas buscaremos características de corporificação, de simbolismo 

e de formalismo explicitadas na teoria. Verificaremos também, se essas atividades 

ou recursos oferecem possibilidades que levam à imagem de conceito ou à definição 

de conceito de ângulo, tornando-as mais ricas mediante as experiências propostas 

pelos livros didáticos, segundo Tall e Vinner (1981). 

 

3.1. Ideias preliminares 

 

David Tall (2013) desenvolveu um quadro teórico embasado em suas próprias 

experiências de vida e trabalho em todos os graus de escolaridade, e também 

inspirado nas ideias de alguns autores que pesquisaram e ainda pesquisam o 

desenvolvimento do pensamento matemático a longo prazo, como Jean Piaget, 

Jerome Bruner, Efraim Fischbein, entre outros. Jean Piaget (1896-1980) 

desenvolveu um quadro teórico composto por estágios, que iniciam com ações de 

reconhecimento de formas e manipulação de objetos, até o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e do pensamento abstrato. Para esse autor, o pensamento abstrato 

se desenvolve por meio de três tipos de abstrações: abstração empírica, pseudo-

empírica e reflexiva. A abstração empírica possui o foco na estrutura dos objetos, ou 

seja, primeiramente o indivíduo manipula objetos e reconhece suas propriedades. As 

abstrações pseudo-empírica e reflexiva consistem em desenvolver o pensamento 

por meio das ações sobre os objetos, por exemplo, o indivíduo inicia o processo de 

contagem (abstração pseudo-empírica), transformando essas ações em objetos 

mentais (abstração reflexiva). Tall (2013) cita que ainda há um outro tipo de 

abstração, o qual denomina como platônica, associada à formação de imagens 

mentais platônicas na mente do indivíduo.  Vejamos a síntese a seguir: 
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Figura 16: Abstração Piagetiana e Platônica. 

 
FONTE: Tall (2013, p. 10, tradução nossa) 

 

Geralmente, as teorias do desenvolvimento do pensamento matemático a 

longo prazo consideram relevantes as novas experiências matemáticas do indivíduo, 

sejam por atividades empíricas, simbólicas ou formais, para que haja fixação de uma 

estrutura de conhecimento, transformando determinados conceitos em estruturas 

mais sofisticadas. 

Segundo Tall (2013), o desenvolvimento do pensamento matemático consiste 

na construção ou reconstrução de conexões mentais, tendo como objetivo fixar 

estruturas de conhecimento. Por exemplo, na Geometria, o indivíduo pode iniciar o 

desenvolvimento do pensamento manipulando objetos, reconhecendo suas 

propriedades e descrevendo-as por meio da linguagem. A manipulação, o 

reconhecimento e a linguagem vão sendo refinados à medida que esse estudo 

avança, objetivando definições mais formais em sistemas axiomáticos. 

Para Tall (2013), as atividades empíricas consistem na manipulação de 

objetos e exploração de suas propriedades, criando assim, imagens mentais 

referentes a esses objetos que vão se aperfeiçoando à medida que são estudadas. 

As atividades simbólicas são desenvolvidas no ambiente de manipulações 

algorítmicas, ou seja, os símbolos são manipulados por meio de procedimentos 

simbólicos, como por exemplo, as operações na aritmética e na álgebra. As 
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atividades formais são realizadas em níveis mais avançados de estudos 

matemáticos.  

Conforme Tall (2013), a compreensão de um conhecimento pode ocorrer de 

três maneiras.  

A compreensão do conhecimento pode ocorre ou por meio da percepção (o 

indivíduo identifica diferenças ou similaridades entre os objetos) ou ocorre por meio 

do processo de categorização, distinguindo um objeto de outros objetos.  

A percepção e a categorização se incluem em uma única entidade, em que o 

indivíduo realiza uma abstração estrutural, ou seja, o foco é na estrutura dos objetos.  

A segunda maneira de compreensão do conhecimento ocorre por meio de 

ações que são capazes de gerar pequenas construções mentais.  

Quando o indivíduo compreende um procedimento, percebe as propriedades 

dele, o que esse procedimento representa, por exemplo, o conhecimento deixa de 

ser somente um processo, se tornando um conceito mental, por meio de uma 

abstração operacional, em que o foco é nas ações sobre os objetos, como as 

operações na aritmética. Tall (2013) chama esse processo de encapsulação, ou 

seja, o indivíduo compreende um processo como um conceito. 

A terceira maneira de compreender um conceito, para Tall (2013), é pelo uso 

de linguagens mais sofisticadas, a fim de especificar conceitos por meio de uma 

definição.  

Para esse quadro teórico, em síntese, a compreensão de conhecimentos se 

desenvolve por meio de categorização, encapsulação e definição.  

Por outro lado, o desenvolvimento do pensamento e das ideias da 

Matemática, em suas várias áreas, foi analisado por Tall (2013), que considera que 

esse desenvolvimento incorpora três formas distintas de conhecimento: aquele 

sobre os objetos matemáticos e suas propriedades, o que se desenvolve a partir das 

ações com símbolos e operações e o do tratamento formal da Matemática em um 

nível superior.  

A Figura 17 (p. 49) abaixo sintetiza as formas pelas quais o conhecimento 

matemático se apresenta, em ordem crescente de sofisticação, desde o início da 

aprendizagem aos estudos mais avançados em Matemática.  

 

 

 



49 

 

Figura 17: Uma linha geral inicial das três formas do conhecimento em Matemática. 

 
FONTE: Tall (2013, p. 8, tradução nossa) 

 
Quando o indivíduo inicia o processo de desenvolvimento do pensamento 

matemático, ele faz uma categorização dos objetos por meio dos sentidos e por 

meio da linguagem. 

 A categorização se torna mais refinada à medida que são estudadas outras 

propriedades desses objetos.  

O refinamento das propriedades é realizado por meio de sucessivas 

abstrações estruturais, em que as propriedades dos objetos são reconhecidas, 

descritas, definidas e deduzidas em níveis mais elevados.  

Para que o indivíduo deduza outras propriedades após ter reconhecido, 

descrito e definidos algumas delas, é necessário realizar uma abstração formal, ou 

seja, o indivíduo se torna capaz de realizar provas formais, por meio da definição 

matemática do objeto (Figura 18, p. 50).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática Formal Axiomática 

baseada em definições formais das propriedades 

e deduções por provas matemáticas 

Objetos e suas propriedades 

primeiro observado e descrito, 

depois definido e usado em 

construções geométricas para 

serem verbalizados em provas 

euclidianas de outras formas 

envolvendo gráficos, diagramas, 

Operações e suas propriedades 

ex.: contagem, compartilhamento 

simbolizadas como conceito de 

números generalizadas em 

álgebra como expressões 

algébricas usando operações 

experienciadas na aritmética 
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Figura 18: Três formas de abstrações. 

 
FONTE: Tall (2013, p. 16, tradução nossa) 

 

O pensamento matemático, segundo Tall (2013), se desenvolve de diferentes 

formas: as que se referem à criação de imagens mentais, sejam elas estáticas ou 

dinâmicas, por meio de interações com o meio físico e as que se restringem às 

manipulações simbólicas por meio do simbolismo. Ambas se desenvolvem ao longo 

da escolaridade do indivíduo rumo a uma abordagem mais formal, em níveis mais 

avançados do pensamento. Dessa forma, o pensamento matemático também é 

desenvolvido por meio de três características: o reconhecimento das propriedades 

dos objetos, por meio dos sentidos, as ações sobre os objetos, que se tornam 

operações rotineiras e a linguagem que oferece subsídio às duas. 

Tall (2013) exemplifica o desenvolvimento do pensamento matemático da 

seguinte maneira:  

 

A compreensão do conhecimento ocorre quando algum tipo de fenômeno é 
concebido na mente de uma maneira mais simples ou mais eficiente. Ela 
ocorre quando se realiza mais conexões mentais diretas no cérebro e é 
intensificada por meio da linguagem, para dar nome ao conceito e se tornar 
apto a compartilhar ideias sobre suas propriedades e seus relacionamentos 
com outros conceitos. (TALL, 2013, p. 14, tradução nossa14)  

 
14 “Compression of knowledge occurs when a phenomenon of some kind is conceived in the mind in a 
simpler or more efficient manner. This occurs through making more direct mental connections in the 
brain and is enhanced by using language to give the concept a name and to be able to share ideas 
about its properties and relationships to the others concepts” 
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Observamos que, segundo Tall (2013), a compreensão do conhecimento se 

desenvolve por meio do reconhecimento dos objetos e por meio das ações sobre 

esses objetos. Nos dois processos, o objeto matemático é categorizado, 

encapsulado e definido formalmente. Isso permite que o indivíduo realize sucessivas 

abstrações, sejam elas estruturais (propriedades dos objetos), operacionais 

(procedimentos simbólicos) ou formais (dedução de propriedades por meio de 

provas). Tall (2013) integra essas ideias, citando que o pensamento matemático se 

desenvolve de três formas diferentes, o qual denomina Três Mundos da Matemática.  

 

3.2. Os Três Mundos da Matemática 

 

 Tall (2013) relaciona as três formas de desenvolvimento do pensamento 

matemático com o que denominou Três Mundos da Matemática: 

a) Mundo Conceitual Corporificado. Nesse mundo, o pensamento 

matemático se desenvolve, objetivando a formação de imagens mentais 

cada vez mais sofisticadas, devido a nossa capacidade sensorial de 

reconhecimento de padrões, similaridades e diferenças, ambos 

expressados pela linguagem, a fim de categorizar os objetos.  

 

b) Mundo Operacional Simbólico. As ações físicas se tornam procedimentos 

matemáticos, podendo o indivíduo permanecer num nível procedimental 

ou até mesmo uma flexibilidade dos símbolos na realização de 

operações;  

 

c) Mundo Formal Axiomático. O desenvolvimento do pensamento é 

realizado em sistemas axiomáticos, podendo gerar propriedades e 

definições teóricas por meio de provas matemáticas.  

 

Para Tall (2013), esses caminhos vão se tornando cada vez mais sofisticados 

à medida que são verbalizados, utilizando, assim, novas formas de descrevê-los por 

meio da linguagem. Cada mundo possui suas próprias especificidades e se 

desenvolve mediante experiências prévias do indivíduo.  
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Por exemplo, na Matemática escolar, há o desenvolvimento tanto da 

corporificação quanto do simbolismo. As ações corporificadas levam a operações 

simbólicas e o simbolismo possui características corporificadas. Ambas são 

realizadas por meio de uma abstração estrutural, ou seja, foco na estrutura dos 

objetos, permitindo, assim, um estudo prévio do formalismo, proveniente de 

deduções e de uma definição formal (Figura 19, p. 52). 

 

Figura 19: Linhas gerais preliminares do desenvolvimento dos três mundos da 

Matemática. 

 
FONTE: Tall (2013, p. 17, tradução nossa) 

 

A Figura 19 (p. 52) representa o desenvolvimento do raciocínio matemático e 

os caminhos desse desenvolvimento. Para Tall (2013), os Três Mundos da 

Matemática são intimamente integrados. Na Matemática escolar, a corporificação e o 

simbolismo quase sempre se desenvolvem em paralelo, enquanto as ações 

corporificadas podem se tornar em operações simbólicas, o simbolismo apresenta 

características corporificadas. Como a abstração estrutural caminha rumo à 

definição e a dedução, há então, o começo do pensamento formal corporificado e o 

pensamento simbólico formal, que posteriormente, pode levar no desenvolvimento 

de configurações do formalismo axiomático.  

A figura dos Três Mundos da Matemática é aplicada em particular ao 

desenvolvimento a longo prazo do raciocínio e prova, o que leva a três estágios de 
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desenvolvimento de toda a Matemática. Segundo Tall (2013), os elementos da 

abstração como o reconhecimento e a descrição das ideias de espaço e forma, 

juntamente com as experiências práticas da aritmética e a familiaridade com as 

operações, compõem os primeiros estágios desse caminho, chamada de 

Matemática Prática (TALL, 2013, p. 15).  

O próximo estágio é denominado Matemática Teórica, que inclui níveis mais 

sofisticados de corporificação e simbolismo e envolve, por exemplo, formas 

corporificadas e simbólicas das definições e provas Euclidianas ou de outras áreas 

da Matemática. Em outras palavras, é o uso das propriedades observadas das 

definições, utilizando-as como subsídios para uma dedução ou uma prova (TALL, 

2013, p. 15).  

O terceiro estágio, segundo Tall (2013, p. 15), pode ser chamado de 

Matemática Formal, no qual consideramos o desenvolvimento da prova formal 

axiomática, com base em definições teóricas e nas provas de teoremas (Figura 20, 

p. 53). 

 

Figura 20: Matemática Prática, Teórica e Formal. 

 
FONTE: Tall (2013, p. 19, tradução nossa) 

 

A distinção entre essas “Matemáticas” é percebida devido ao raciocínio 

envolvido em cada processo. A transição para a Matemática Formal deve ser 
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realizada em um caminho natural, ou seja, por meio de experiências corporificadas, 

simbólicas e formais, partindo de definições.  

 

3.3. Conceitos Pensáveis e Conceitos Cristalinos 

 

 Um conceito se torna pensável à medida que vão sendo propostas 

experiências nos Três Mundos da Matemática. Segundo Tall (2013), à medida que o 

indivíduo utiliza-se da linguagem para realizar procedimentos matemáticos, referente 

a um objeto, ele realiza o processo de encapsulação, que também pode ser 

considerado “na repetição de ações que são simbolizadas e podem ser manipuladas 

como objetos mentais” (TALL, 2013, p. 51, tradução nossa15). Essas entidades 

mentais podem ser descritas pela linguagem de maneira mais simples ou de 

maneira mais sofisticada, dependendo das experiências do indivíduo.  

Os conceitos pensáveis se desenvolvem em estruturas de conhecimento, que 

são chamados de esquemas. Um esquema é considerado como uma representação 

mental que é associada a uma configuração de percepção, ideias e/ou ações 

(PIAGET, 1926 apud TALL, 2013). A cada nova situação vivida pelo aprendiz, há o 

desenvolvimento das estruturas de conhecimento que são desenvolvidas em 

conceitos pensáveis. 

Na Geometria, um conceito pensável composto de uma estrutura completa 

pode ser chamado de cristalino, como por exemplo, os objetos platônicos na 

Geometria (perfeitas circunferências, retas sem largura, etc...). Essa noção é 

vinculada aos Três Mundos da Matemática, e é desenvolvida em cada mundo de 

forma particular. Embora cada mundo possa permitir que o indivíduo construa 

objetos mentais mais sofisticados em distintos caminhos, todos eles se desenvolvem 

como estruturas que são reconhecidas e descritas, depois definidas e relacionadas 

por meio de provas formais. Tall (2013) exemplifica esse processo: 

 

No mundo corporificado da Geometria Euclidiana, os fenômenos são 
inicialmente figuras esboçadas na areia ou desenhadas no papel. A medida 
que suas propriedades são observadas e descritas, definições verbais são 
usadas como base para construir figuras e provar teoremas, a fim de 

 
15 “on repeating actions that are symbolized and can be manipulated as mental entities” 
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desenvolver estruturas cristalinas platônicas de conceitos euclidianos. 
(TALL, 2013, p. 26, tradução nossa16) 

 

No Mundo Operacional Simbólico, as ações procedentes do mundo 

corporificado se transformam em operações simbólicas. Já no Mundo Formal 

Axiomático, há o reconhecimento de uma estrutura complexa, composta de 

propriedades que podem ser descritas, e, posteriormente, serem definidas como 

subsídios para uma teoria formal. Em outras palavras, o indivíduo define um objeto 

matemático, ou seja, “utiliza da linguagem para formular conceitos específicos, como 

uma base para o raciocínio e prova matemática” (TALL, 2013, p. 52, tradução 

nossa17), transformando essas propriedades em estruturas cristalinas que podem 

ser deduzidas por meio de provas matemáticas. 

  

3.4. Imagem de Conceito e Definição de Conceito 

 

Tall e Vinner (1981) observam que, muitos dos conceitos que conhecemos 

podem ter diferentes significados para um indivíduo. Essa diferença de significados 

depende das experiências particulares de cada um, que são evocadas quando ele 

necessita resolver um problema, por exemplo. Esses conceitos vão sendo 

estruturados e modificados por meio de manipulações mentais, ou seja, por meio de 

estruturas cognitivas. 

Essas estruturas cognitivas são denominadas imagem de conceito18. Tall e 

Vinner (1981) a definem como “a estrutura cognitiva total que está associada ao 

conceito, que inclui todas as imagens mentais, propriedades e processos 

associados” (TALL E VINNER, 1981, p. 2, tradução nossa19). Dessa forma, um 

indivíduo faz diversas evocações à imagem de conceito quando necessita solucionar 

um problema. A essa evocação, que pode gerar conflitos ou confusões e faz parte 

 
16 “In the embodied world of Euclidean geometry, the phenomena are initially figures sketched in sand 
or drawn on paper. As their properties are observed and described, verbal definitions are used as a 
basis for constructing figures and proving theorems to develop the Platonic crystalline structures of 
Euclidean concepts.” 
17 “uses language to formulate specific concepts as a basis for mathematical reasoning and proof” 
18 Do inglês, concept image. 
19 “the total cognitive structure that is associated with the concept, which includes all the mental 
pictures and associated properties and processes” 
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da imagem do conceito, Tall e Vinner (1981) chamam de imagem do conceito 

evocada20. 

A imagem de conceito inclui as figuras, o simbolismo e a experiência vivida 

pelo aprendiz. Assim, a imagem de conceito se desenvolve por meio de uma jornada 

entre os Três Mundos da Matemática: nas experiências no mundo corporificado, nas 

operações no mundo simbólico, chegando ao mundo formal por meio de axiomas e 

teoremas estruturados por meio de uma definição. 

A definição de conceito é diferente. Segundo Tall e Vinner (1981), ela é 

considerada “a forma das palavras usadas para especificar aquele conceito” (TALL 

E VINNER, 1981, p. 2, tradução nossa21). Cada indivíduo desenvolve sua própria 

imagem de conceito, podendo ser diferente da definição de conceito (TALL E 

VINNER, 1981). Por exemplo, alguns indivíduos podem produzir uma imagem de um 

conceito totalmente diferente da definição de um conceito, observando as 

propriedades desse conceito, ou até mesmo o desenho de uma figura geométrica 

referente àquele conceito. 

Dos aspectos apresentados acima, consideraremos para esse trabalho, 

elementos dos Três Mundos da Matemática, verificando se os recursos e atividades 

podem permitir, por meio de sucessivas abstrações, uma jornada entre eles. 

Consideraremos para essa pesquisa, aspectos Corporificados de reconhecimento da 

figura ângulo e suas principais propriedades, aspectos Simbólicos, no que se refere 

às operações com as medidas dos ângulos e aspectos Formais, ao ser 

encaminhada a definição de ângulo e suas propriedades para o estudo do 

paralelismo, permitindo provas matemáticas. Identificaremos nessas atividades, se 

há um foco maior nas estruturas dos objetos ou se a predominância é nas ações 

sobre os objetos. 

Identificaremos também, se o estudo de ângulos, proposto pelos livros, pode 

contribuir para a formação de uma definição de conceito de ângulo ou a formação de 

uma imagem de conceito de ângulo mais rica, ou seja, se os livros propõem uma 

variedade de experiências no estudo de ângulo, que permita um percurso pelos Três 

Mundos da Matemática nessa formação. 

 
20 Do inglês, evoked concept image. 
21 “a form of words used to specify that concept”. 



 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta pesquisa vamos analisar os recursos e atividades propostos para o 

ensino de ângulos e paralelismo nos livros didáticos recomendados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014. A pesquisa é documental, pois tratará 

da identificação, compilação e apresentação de dados em livros didáticos, que são 

considerados fontes primárias, segundo Booth, Colomb e Williams (2008). A 

organização dos dados será embasada nos critérios da metodologia de análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (1977). 

Primeiramente, a análise de conteúdo, enquanto metodologia, é considerada 

“uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da  original a fim de facilitar num estado ulterior, 

a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 1977, p. 45). Dessa forma, a análise de 

conteúdo gera para o leitor um outro olhar sobre as informações contidas em um 

documento, podendo apresentar aspectos quantitativos, bem como qualitativos. 

Bardin (1977) afirma que: 

 

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico 
ou a experimentação, organizam-se em torno de três pólos cronológicos: 
1) a pré-análise; 
2) a exploração do material; 
3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. (BARDIN, 
1977, p. 95) 

  

 A primeira fase proposta por Bardin (1977) consiste na organização das 

principais ideias a serem consideradas na pesquisa. Podemos dividi-la em três 

principais etapas: a escolha do conteúdo, a formulação de objetivos e hipóteses e 

por fim, a elaboração dos indicadores que fundamentarão a análise final. Na etapa 

da escolha do conteúdo, foram selecionados os livros de Matemática referentes a 

três coleções destinados aos anos finais do ensino fundamental, pertencentes às 10 

coleções aprovadas pelo PNLD 2014 (BRASIL, 2013). 
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 Segundo Brasil (201522), o PNLD é um programa do Governo Federal que 

tem como objetivo, oferecer subsídios ao trabalho pedagógico de professores, 

distribuindo livros didáticos aos alunos. Há um processo de avaliação das obras 

submetidas, produzindo assim, um Guia de Livros Didáticos. Esse guia, fruto de um 

minucioso trabalho de professores de diversas regiões do Brasil, contém resenhas 

referentes às coleções, que podem auxiliar o professor na escolha do livro mais 

adequado ao próprio trabalho com os alunos. 

 Na etapa de formulação de objetivos e hipóteses, conforme citado por Bardin 

(1977), que norteará toda a análise dos livros didáticos, estabelecemos o objetivo 

geral dessa pesquisa, que consiste em verificar quais das atividades presentes nos 

livros didáticos oferecem possibilidades para a vivência da corporificação, do 

simbolismo e do formalismo, como proposto na teoria dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013), na mobilização dos conceitos de ângulo e paralelismo. 

Consideramos atividades, quaisquer exercícios de aprendizagem ou fixação 

referentes a ângulos e, como recursos, quaisquer elementos que compõem ângulos 

e a explanação desse conteúdo, como por exemplo, a parte introdutória do que é 

ângulo, bem como sua representação, seus principais elementos, sua figura, etc. 

 Verificamos também se esses recursos e atividades propostos pelos livros 

podem permitir ou a formação de uma imagem de conceito de ângulo mais rica e 

refinada ou a formação de uma definição de conceito de ângulo. 

A segunda etapa dessa metodologia consiste na exploração do material. 

Apesar de Bardin (1977, p. 45) observar que a escolha do conteúdo já deva orientar 

uma leitura inicial para estabelecer os objetivos a serem pesquisados, essa etapa é 

um complemento da etapa anterior, ou seja, é a sistematização do que já foi 

observado e analisado anteriormente. Assim, foram identificados nos livros didáticos, 

todos os capítulos que faziam referência a ângulos e paralelismo. Essa identificação 

consistiu em verificar quais das possíveis abordagens iniciais, apresentadas no 

Capítulo 2, apareciam na introdução ao conceito de ângulo e seguiam no 

encaminhamento para o estudo do paralelismo. Foram feitos quadros analíticos 

desses principais elementos (noções primitivas, ideias de ângulos, definição de 

 
22 Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article> Acesso em 
19/01/2015. 



59 

 

ângulos, paralelismo, etc.) divididos por coleções, atendendo o que Bardin (1977) 

denomina como “operações de codificação”, em função dos objetivos estabelecidos 

anteriormente. 

A terceira e última fase é o tratamento dos resultados obtidos e a 

interpretação dos dados. Nessa fase, “os resultados brutos são tratados de maneira 

a serem significativos (falantes) e válidos” (BARDIN, 1977, p. 101). Ela ainda 

complementa que podem ser utilizados procedimentos quantitativos de análise, 

como operações e provas estatísticas, bem como quadros de análise ou figuras e 

modelos das informações. Nessa etapa, não utilizamos procedimentos quantitativos, 

por terem sido identificadas anteriormente, na primeira análise, a diversidade das 

abordagens para o ensino de ângulo e seu encaminhamento para o paralelismo. 

Dessa forma, optamos por analisar apenas qualitativamente os dados obtidos, 

segundo o objetivo principal dessa metodologia, buscando apresentar os dados 

selecionados nos livros didáticos, e analisá-los de maneira clara para os leitores, à 

luz do referencial teórico. 

Segundo Bardin (1977), “a maioria dos procedimentos de análise organiza-se, 

no entanto, em redor de um processo de categorização” (BARDIN, 1977, p. 117). A 

categorização classifica os elementos de um determinado conjunto, diferenciando-os 

ou agrupando-os segundo alguns critérios previamente definidos. É necessário que 

essas categorias apresentem algumas qualidades como, exclusão mútua (cada 

elemento sendo restrito a uma categoria, a fim de evitar ambiguidades), 

homogeneidade (existência de um único princípio de classificação), pertinência 

(adaptação ao material de análise e à fundamentação teórica), objetividade e 

fidelidade (como a codificação de todo o material da mesma forma) e produtividade 

(apresentação de resultados férteis). 

Consideramos, assim, cinco categorias norteadoras quanto à análise dos 

livros didáticos. São elas: 

1. O conceito de ângulo e as principais ideias ou noções 

apresentadas;  

2. O paralelismo e a proposta de encaminhamento para seu 

estudo a partir das noções elementares, para uma abordagem 

formal; 

3. As propostas de aplicações associadas a algumas 

propriedades dos ângulos; 
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4. Observações e elementos encontrados nos livros didáticos 

que se destacam como característica da coleção; 

5. As orientações didáticas apresentadas no Manual do 

Professor, ao final de cada livro, quanto às diretrizes para a 

sistematização do conhecimento das propriedades dos ângulos 

e do paralelismo e; 

6. Os comentários referentes às obras explicitados no Guia de 

Livros do PNLD 2014 (BRASIL, 2013). 

 

Com base nestas categorias, foi feito um quadro analítico para cada coleção, 

que incluiu também comentários extraídos da resenha do PNLD23 e um breve 

resumo de tópicos selecionados na análise prévia do material, realizado na etapa 

anterior dessa metodologia de pesquisa, a exploração do material. Analisamos três 

coleções, denominadas: Coleção 01, Coleção 02 e Coleção 03.  

Restringimo-nos aos livros dos 6.º, 7.º e 8.º anos dessas coleções, por 

possuírem atividades que iniciam o estudo de ângulo de maneira intuitiva e empírica 

(6.º ano), atividades quanto às propriedades dos ângulos (7.º ano) e atividades que 

promovem o encaminhamento do conceito de ângulo para o paralelismo (8.º ano) 

sob um tratamento mais formal. Essa escolha também foi influenciada pelas 

orientações didáticas destinadas ao Professor, presentes nos livros de cada coleção. 

Tais orientações, na maioria das coleções, apresentam o conceito de ângulo tratado 

mais empiricamente nos volumes de 6.º e 7.º anos e mais formalmente nos volumes 

de 8.º ano. 

É importante destacar que a seleção das coleções foi baseada em análises 

prévias dos capítulos dos livros, específicos a ângulos e ao paralelismo, sendo 

realizados de forma superficial para identificação de similaridades com os aspectos 

epistemológicos e didáticos relacionados aos ângulos, abordados no Capítulo 1. 

Dentre as dez coleções recomendadas pelo PNLD de 2014, optamos por três que 

possuem tais semelhanças. Salientamos também as similaridades com as ideias 

relacionadas ao conceito de ângulo, exploradas ao longo do tempo, tais como as 

ideias estáticas de inclinação (Coleção 02), abertura (Coleção 01) e região (Coleção 

02) e a ideia dinâmica dos ângulos como giro (Coleção 03). 
 
23 A resenha é uma síntese dos pareceres dos avaliadores das coleções submetidas ao PNLD. 
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A organização baseada na análise de conteúdo será importante para a 

análise do material selecionado, que será apresentada no próximo capítulo e 

subsidiará as respostas para as questões de pesquisa. 



 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo apresentamos a análise das atividades e recursos 

selecionados referentes aos livros didáticos recomendados pelo PNLD (2014). A 

organização dos dados está baseada nas categorias de análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977). Destacamos que, conforme o capítulo anterior, foram mapeadas 

preliminarmente as dez coleções recomendadas, sendo produzidos quadros 

analíticos das atividades e recursos no que se refere a ângulos e paralelismo, que 

optamos por analisar somente três dessas coleções, à luz dos Três Mundos da 

Matemática (TALL, 2013). 

É importante destacar que, estamos admitindo que as coleções 

recomendadas pelo PNLD 2014 (BRASIL, 2013), foram norteadas e elaboradas 

segundo as orientações curriculares oficiais, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN. Encontramos, por exemplo, nas orientações didáticas constantes no guia dos 

professores da Coleção 02, os comentários dos autores:  

 

em nosso dia a dia da sala de aula, atuando como mediadores, 
organizadores e consultores do processo da construção do conhecimento 
matemático pelos alunos, tivemos oportunidade de partilhar experiências 
com eles, de modo que muitas das propostas aqui presentes foram 
pautadas nos diálogos mantidos com os protagonistas deste processo, na 
observação da vivência de diversas aprendizagens, bem como nas 
pesquisas em Educação Matemática e nos pressupostos apontados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática. (COLEÇÃO 02, 6.º ANO, 
p. 4) 
 

 Dessa forma, apresentamos a seguir, a análise de três coleções 

selecionadas. 

 

5.1. Coleção 01 

 

 Segundo o PNLD 2014 (BRASIL, 2013), essa coleção consiste em uma 

sequência de atividades que são organizadas por tópicos. A sistematização do 

conteúdo não está presente no livro em sua totalidade, ficando muitas vezes, a 

cargo do professor. Não são apresentadas atividades que envolvem outras áreas do 

conhecimento ou a história da Matemática.  
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 Nos tópicos de Geometria, nos volumes do 6.º e 7.º Anos, a prioridade dos 

autores é permitir que os estudantes manipulem instrumentos de desenho, 

manuseiem materiais concretos e visualizem imagens, o que é aconselhado pelo 

PNLD 2014 (BRASIL, 2013), porém “demonstrações lógicas, também necessárias, 

por vezes são insatisfatórias” (BRASIL, 2013, p. 25)  

 Esta coleção apresenta uma série de atividades relacionadas ao estudo de 

ângulos. No livro do 6.º Ano, são exploradas as ideias relacionadas ao conceito de 

ângulo e as medidas são obtidas utilizando um jogo de esquadros. O livro do 7.º Ano 

trata, especificamente, das medidas dos ângulos, utilizando esquadro e também o 

transferidor. No livro do 8.º Ano, o ângulo é considerado como uma figura 

geométrica, são apresentados seus elementos e exploradas algumas propriedades 

do paralelismo. 

 Na apresentação do livro do 6.º Ano aos estudantes, os autores afirmam que 

a principal característica da obra é o incentivo à participação do aluno de forma 

constante nas aulas de Matemática, e que este incentivo se dá por meio de 

propostas de diálogo e discussões com os colegas de modo que eles estejam: 

 

respondendo perguntas, resolvendo e inventando problemas ligados ao dia 
a dia, montando e desmontando objetos, fazendo contas com a calculadora, 
interpretando ou fazendo gráficos, desenhando figuras ou interpretando 
desenhos de figuras, discutindo como resolver ou inventar problemas, 
descobrindo propriedades dos números e das figuras (COLEÇÃO 01, 6.º 
ANO, p. 2) 

 

 Os autores orientam os professores a explorar a utilização de ângulos em:  

 

rotas de aviões, na orientação de pontos cardeais, no relógio de sol, na 
Astronomia, na Mecânica, na Topografia, no Desenho Industrial, no 
Artesanato, na Astronáutica, na Arquitetura, nas Artes Plásticas, no Cinema, 
na Decoração, na Cartografia, na Engenharia Civil, na Engenharia de 
Agrimensura, na Engenharia Industrial, na Engenharia Mecânica, na 
Engenharia Naval, na Geografia, na Moda, na Produção Editorial, na 
Publicidade e Propaganda, na Televisão, na Tecnologia em Processamento 
de Dados. Explore também, o uso das formas geométricas nessas 
diferentes áreas. (COLEÇÃO 01, 7.º ANO, p. 16) 

 

 Os autores também justificam suas escolhas para a elaboração da coleção, 

utilizando como metodologia a resolução de problemas. No estudo de conceitos 

geométricos, os autores citam que “Os conceitos e proposições da Geometria 

usados nesta coleção são coerentes com a axiomática de A. V. Pogorelov. Em 
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particular, a definição de ângulos adjacentes que se vê na página 17, bem como a 

definição de ângulo” (COLEÇÃO 01, 8.º ANO, p. 16). 

 No quadro a seguir, apresentamos os elementos que destacamos nessa 

coleção categorizados conforme explicitado no Capítulo 4. 
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Tabela 1: Mapeamento da Coleção 01. 

FONTE: Acervo pessoal. 

 

 
Mapeamento da Coleção 01 

      

Ano 
Conceito de ângulo (ideias 

principais) 
Paralelismo (encaminhamento 

formal) 
Soma dos ângulos 

(propriedades) 
Observações Manual do Professor 

6 

Ideias de ângulo como abertura, 
como giro; medidas de ângulos 
utilizando jogo de esquadros; 

ângulos formados por 
dobraduras; ângulos agudos, 

retos, obtusos e rasos; 
aplicações de ângulos nas rotas 
de aviões, inclinações de rua e 

telhados. 

Retas concorrentes 
(transversais) e paralelas; 

exercícios identificando ângulos 
correspondentes e suas medidas 

por meio do esquadro; 
ângulos opostos pelo vértice. 

Soma das medidas 
dos ângulos de um 
esquadro (p. 34) e 
dobraduras (p. 55). 

Exercício do tipo "Você 
vê e você lê uma 

representação de um 
ângulo" 

1) Classificação de ângulos 
por sua “abertura”; 

2)Correspondência de 
ângulos e ângulos o.p.v. de 

maneira intuitiva. 

7 

Medidas de ângulos utilizando o 
transferidor; ângulos 
complementares e 

suplementares. 

Ângulos adjacentes; ângulos 
opostos pelo vértice; bissetriz de 

um ângulo; ângulos formados 
por lados paralelos. 

Soma das medidas dos 
ângulos em um triângulo 

mediante teorema do 
ângulo externo. 

  

8 
Ângulos como abertura de duas 

semirretas. 

Ângulos adjacentes; ângulos 
opostos pelo vértice como 

semirretas opostas. 

Teorema do ângulo 
externo. 

Exercício do tipo "Você 
vê, você diz que, porque” 

referente a um ângulo. 
 

Resenha da Obra - Abordagem dos Conteúdos Matemáticos (PNLD, 2014) 

Geometria: "Na abordagem dos conteúdos desse campo, as propriedades são sistematizadas com base em atividades nas quais se priorizam a visualização 
de imagens, o manuseio de materiais concretos ou a construção de figuras geométricas com instrumentos de desenho. A passagem da validação por meio de 

processos experimentais ou de verificação de exemplos particulares para a prova de proposições matemáticas, caracterizadas essencialmente pela sua 
validade abstrata e geral, inicia-se no volume 8. No entanto, há sequências de demonstrações que adotam um encadeamento lógico que difere do usual. 

Essas escolhas tornam menos instrutivas e atraentes algumas demonstrações feitas no livro." (BRASIL, 2013, p. 28) 
Linguagem e aspectos gráfico-editoriais: "Os textos e ilustrações são quase sempre distribuídos nas páginas de modo equilibrado. Há poucas falhas nas 
ilustrações, mas algumas imagens de relógios analógicos trazem ponteiros em posições incompatíveis com o seu funcionamento correto" (BRASIL, 2013, p. 

29). 
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 Nas atividades encontradas no volume do 6.º Ano, o aluno é diretamente 

questionado a respeito da identificação e da abertura do ângulo. Com essa 

abordagem, entendemos que o autor considera que o aluno já tenha uma ideia do 

que é ângulo, e caso não a tenha, poderá formá-la a partir do questionamento e da 

figura. 

 

Figura 21: Relacionando ângulos com objetos. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 29) 

 

  O ângulo apresentado nessa primeira parte é considerado como abertura, 

sendo que quanto maior a abertura, maior o ângulo. Essa ideia de ângulo é utilizada 

para denominar os ângulos agudos, retos ou obtusos. O grau, introduzido como uma 

grandeza que mede a abertura do ângulo, não foi apresentado por meio de um 

transferidor, o valor da medida dos ângulos dada por esse instrumento só aparece 

no próximo volume.  Neste volume do 6.º Ano, instituiu-se um jogo de esquadros 

para medir alguns ângulos notáveis, utilizando-se do grau para representar apenas 

as medidas desses ângulos, conforme a Figura 22 (p. 67). 
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Figura 22: Utilizando jogo de esquadros para medir ângulos notáveis. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 33) 

 

 Destacam-se as sugestões dadas ao professor, referentes ao exercício 61 

(parte azul à direita), as quais, entendemos que, de maneira intencional, propõem 

aos alunos uma sofisticação da linguagem para relacionar as medidas dos ângulos, 

quando relacionam as medidas de 30º e 45º como a terça parte do ângulo reto e a 

metade dele, respectivamente. As medidas dos ângulos usando esquadros também 

foram realizadas para introduzir a verificação de que a soma das medidas dos 

ângulos internos dos triângulos formados por esses esquadros é 180º, conforme 

vemos na Figura 23 (p. 67) abaixo. 

 
Figura 23: Verificação de que a soma das medidas dos ângulos internos de 

esquadros é 180º. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 34) 
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 Atividades propostas nessa perspectiva podem permitir uma corporificação 

do conceito de ângulo, pois vão sendo (re)formadas representações mentais dos 

ângulos, principalmente quanto à sua medida. Destacamos no quadro analítico, 

atividades do tipo “Você vê, Você lê de uma das maneiras a seguir”, conforme 

Figura 24 (p. 68). 

 

Figura 24: Exercício do tipo “Você Vê. Você Lê de uma das maneiras a seguir”. 

 
FONTE: Coleção 01 (01, 6.º ANO, p. 32) 

 

 Na figura 24 (p. 68) encontramos a nomenclatura e as notações utilizadas 

para representar um ângulo, os elementos a serem utilizados num tratamento mais 

formal. Essas atividades podem dar continuidade à formação de imagens mentais do 

ângulo, uma vez que são apresentadas para ele duas representações, a figura 

ângulo e a leitura dessa imagem, bem como a sofisticação da linguagem utilizada 

para descrever os elementos de ângulos que aparecem na definição formal. 

 Destacamos uma atividade que apresenta o relacionamento de ângulos com 

um fato cotidiano (Figura 25, p. 69), e outra destinada à fixação da representação 

(Figura 26, p. 69). 



69 

 

Figura 25: Ângulos relacionados aos ponteiros de um relógio. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 36) 

 

Figura 26: Atividade propondo a construção de ângulos e sua representação. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 36) 

 

 Como complemento dessa sistematização é proposta uma atividade (Figura 

27, p. 69) que busca relacionar o ângulo como giro e chamar a atenção para a 

independência do comprimento dos lados desse ângulo. 

 

Figura 27: Atividade relacionando ângulos com giros dos ponteiros de um relógio e o 

comprimento de seus lados. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 36) 

 

 As atividades apresentadas vão sendo direcionadas para o estudo dos 

ângulos determinados quando consideramos duas retas interceptadas por uma 
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transversal. Inicialmente, são apresentados os ângulos alternos internos e externos, 

até então não introduzidos com essa nomenclatura, e é solicitado que se calcule o 

valor da medida desses ângulos por meio de esquadros, para inferir que essas 

medidas são iguais (Figura 28, p. 70).  

 

Figura 28: Ângulos alternos internos (amarelos) e externos (vermelhos). 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 41) 

 

 Essa atividade é seguida por uma atividade semelhante, na qual são dadas 

duas retas paralelas, solicitando também que sejam medidos os ângulos alternos 

internos por meio dos esquadros (Figura 29, p. 71). 
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Figura 29: Ângulos alternos internos por meio de retas paralelas. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 42) 

 

 Essas atividades são finalizadas com uma atividade “verdadeiro ou falso”, ou 

seja, um exercício elementar de lógica, apresentando asserções referentes à 

correspondência de ângulos, inclusive ângulos opostos pelo vértice, sistematizando 

algumas propriedades dos ângulos, conforme Figura 30 (p. 71):  

 

Figura 30: Exercício elementar de lógica. 

 
FONTE: Coleção 01 (6.º ANO, p. 42) 

 

 O volume do 6.º Ano finaliza o estudo de ângulos relacionando-o com 

algumas aplicações como o ângulo na inclinação de ruas, na localização de pontos, 

nas rampas, em telhados e em rotas de aviões, conforme foi apresentado no início 

do capítulo. Para isso, os autores apresentam aos alunos, atividades sobre essas 

aplicações e, aos professores, sugestões de atividades que envolvam a 

interdisciplinaridade, como ângulos de incidência, reflexão e refração.  
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 Verificamos que o volume do 6.º Ano apresenta atividades caracterizadas 

como empíricas, como por exemplo, a manipulação de esquadros, o reconhecimento 

da figura ângulo relacionada à quantidade de abertura entre as semirretas. 

Identificamos também que algumas atividades propõem a verbalização de alguns 

elementos dos ângulos, podendo propiciar a criação de algumas imagens mentais, 

relacionadas a esse conceito. Podemos dizer que, quanto ao processo de 

categorização dos objetos, estão presentes o reconhecimento e a descrição, 

principalmente quanto a algumas propriedades dos ângulos como: a 

correspondência de ângulos determinados pela intersecção de retas, ângulos 

opostos pelo vértice e ângulos complementares e suplementares. Dessa forma, 

essas atividades possuem características que podem propor experiências no Mundo 

Conceitual Corporificado. 

 As atividades desse volume podem propiciar a compreensão de ângulo mais 

pelo processo de categorização, do que por encapsulação, devido ao foco nas 

propriedades de ângulos. Embora não fossem solicitadas aos alunos diferentes 

operações com as medidas de ângulos, o volume contém atividades que podem 

iniciar esse processo das operações com medidas de ângulos, como o exemplo 

dado na Figura 22 (p. 67), bem como oferecer subsídios para uma definição formal, 

definindo os elementos a priori a serem utilizados na definição de conceito de 

ângulo. 

 Verificamos também que esse volume pode permitir o enriquecimento da 

imagem de conceito de ângulo, em menor proporção quanto a concepção dinâmica, 

devido à identificação de poucas atividades que relacionam ângulos com giros. 

 Entendemos que, para a formação de uma imagem de conceito de ângulo 

rica, é necessário apresentar uma variedade de atividades, representações, 

operações com as medidas de ângulos, entre outras propriedades que podem 

conduzir, posteriormente, à definição formal e às aplicações. A proposta de 

verbalização dos elementos do ângulo, conforme a Figura 26 (p. 69), por exemplo, 

está direcionada à definição de conceito de ângulo, ou seja, as palavras a serem 

utilizadas na definição formal de ângulo. 

 No volume do 7.º Ano, os autores retomam o vértice e os lados dos ângulos, 

na sessão “Explorando o que você já sabe”, ao introduzir o estudo das medidas dos 

ângulos (Figura 31, p. 73). Referente ao paralelismo, há uma atividade que explora a 
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construção de retas perpendiculares para identificação do ângulo reto (Figura 32, p. 

73). 

Figura 31: Explorando as representações de ângulos. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 54) 

 
Figura 32: Construção de retas perpendiculares no papel quadriculado. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 54) 

 
 Nesse volume, a maneira proposta anteriormente de medir ângulos por meio 

dos esquadros é substituída pelo uso do transferidor (Figura 33, p. 73). 

 
Figura 33: Introdução do uso de transferidor. 
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FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 55) 

 São propostas atividades que introduzem as definições de ângulos 

complementares e suplementares. Nos exercícios seguintes, é feito o estudo dos 

ângulos adjacentes e explorar o fato de que os ângulos opostos pelo vértice, já 

introduzidos informalmente no livro anterior, têm, como lados semirretas opostas. 

Em relação à Figura 34 (p. 74) e o exercício ‘35’ da Figura 35 (p. 74), é solicitado ao 

aluno que verifique, sem o uso do transferidor, que ângulos opostos pelo vértice são 

congruentes, utilizando somente o conceito de ângulos suplementares adjacentes. 

Nas orientações didáticas, é recomendado ao professor que represente ângulos 

congruentes com a mesma cor, o que pode ser identificado nessa atividade, por 

meio da percepção, e será constatado simbolicamente quando o aluno fizer o 

cálculo com as medidas. 

 
Figura 34: Ângulos opostos pelo vértice. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 57) 

 

Figura 35: Ângulos suplementares, adjacentes e definição de ângulos opostos pelo 

vértice. 
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FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, 2012b, p. 57) 

 Após esse estudo dos ângulos opostos pelo vértice, identificamos duas 

situações em que há uma correspondência de ângulos, envolvendo o paralelismo, o 

que os autores chamam de “ângulos de lados paralelos” (Coleção 01, 7.º Ano, p. 

59). A apresentação de figuras com essas propriedades (Figura 36, p. 75) 

juntamente com asserções a respeito de suas medidas (Figura 37, p. 76), podem 

promover uma validação empírica quanto à congruência desses ângulos ao destacar 

que suas medidas são iguais, quando relacionados dois a dois. 

 

Figura 36: Ângulos de lados paralelos. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 59) 
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Figura 37: Asserções referentes às medidas de ângulos de lados paralelos. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 59) 

 

 Destacamos um exercício que consiste em classificar os ângulos como reto, 

agudo e obtuso. Na legenda dessas figuras, são utilizados os símbolos “1º, 2º e 3º” 

para designar “primeiro, segundo e terceiro”. Embora saibamos que os símbolos 

correspondam aos números ordinais, essa representação pode dar a entender que 

os ângulos obtusos medem 1º, apesar de já terem dito que são maiores que 90º, o 

ângulo reto mede 2º e o ângulo agudo mede 3º, também já definidos como menores 

que 90º, conforme a Figura 38 (p. 76) abaixo. 

 

Figura 38: Atividade de classificação de ângulos. 
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FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 61) 

 Posteriormente, são apresentadas atividades que podem sistematizar 

algumas propriedades dos ângulos, como por exemplo, ângulos complementares, 

suplementares e opostos pelo vértice (Figura 39, p. 77). 

 
Figura 39: Atividade que aborda ângulos opostos pelo vértice, complementares e 

suplementares. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 62) 

 

 Entendemos que essa atividade pode propiciar o enriquecimento da imagem 

de conceito de ângulo, devido à diversidade de possíveis respostas para explorar 

propriedades que já foram anteriormente apresentadas, de maneira empírica, como 

por exemplo, ângulos complementares e suplementares e ângulos opostos pelo 

vértice.  

 Após essa atividade, há a introdução do conceito de bissetriz de um ângulo. 

Verificamos que a definição formal de bissetriz apresentada nesse volume se 

diferencia do encaminhamento encontrado em outras coleções, ou seja, partir do 

empírico para o formal. Nesse caso, parte-se da definição formal do conceito de 

bissetriz para atividades empíricas de construção da bissetriz por meio de régua e 

transferidor (Figura 40, p. 77). 

 
Figura 40: Definição formal da bissetriz de um ângulo. 
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FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 62) 

 Mais adiante, esse volume apresenta o teorema do ângulo externo e 

novamente a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, desta vez 

para um triângulo qualquer.  

 Por fim, os autores propõem uma atividade que relaciona ângulos alternos 

internos por cores iguais, o que consideramos permitir uma constatação 

corporificada, como por exemplo, instigar o estudante a utilizar o transferidor para 

medir os ângulos (Figura 41, p. 78). 

 

Figura 41: Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo utilizando 

ângulos alternos internos. 

 
FONTE: Coleção 01 (7.º ANO, p. 69) 

 

 Verificamos, nessa atividade, uma relação entre o que já foi apresentado 

anteriormente com novas situações envolvendo ângulos e paralelismo, como por 

exemplo, o fato da reta ser paralela à base do triângulo e a representação dos 

ângulos por cores diferentes dando a ideia de ângulos alternos internos sendo 

relacionados com o teorema do ângulo externo. 

 Por fim, para a finalização desse capítulo, os autores apresentam o estudo 

de ângulos internos de um paralelogramo, a fim de destacar e explorar os ângulos 

opostos e ângulos consecutivos de um quadrilátero. 

 Verificamos que, no volume do 7.º Ano, as atividades podem propor 

experiências no Mundo Conceitual Corporificado, uma vez que solicitam a 

identificação de ângulos congruentes por cores iguais e a comparação dos ângulos 

agudos e obtusos com o ângulo reto. Esse volume apresenta alguns aspectos 

simbólicos, porém não apresenta cálculos, ficando essa tarefa responsabilidade do 
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professor. Entendemos que a medição de ângulos por meio do transferidor pode não 

propiciar uma manipulação dos símbolos para representar as medidas, mas sim uma 

constatação do “tamanho” do ângulo.  

 Em outras palavras, entendemos que essas atividades podem não permitir 

muitas experiências no Mundo Operacional Simbólico. Verificamos também que as 

figuras apresentadas começam a ter significado conceitual, pois em algumas 

atividades foi solicitado apenas o reconhecimento de algumas propriedades 

relacionando-as com as definições. A definição formal de ângulo não esteve 

presente nesse volume, mas foram apresentados novamente alguns elementos que 

irão compô-la, no livro do 8.º Ano. 

 Quanto à categorização dos conceitos de ângulo e paralelismo, novamente 

estiveram presentes o reconhecimento e a descrição, por meio de atividades que 

permitiam o reconhecimento de algumas de suas propriedades. Em relação ao 

volume anterior, o que se apresenta de diferente é a definição de ângulos opostos 

pelo vértice e a definição formal da bissetriz. Entendemos que essa abordagem 

formal pode propiciar o desenvolvimento dos conceitos de ângulo e paralelismo por 

meio de deduções, embora não tenhamos identificado atividades que permitisse 

provas matemáticas. 

 Destacamos também que pode ocorrer o enriquecimento da imagem de 

conceito de ângulo, devido à diversidade das atividades propostas nesse volume, 

em complementação das atividades do volume anterior.  

 Salientamos que as atividades são direcionadas à definição de conceito de 

ângulo, e que os outros aspectos associados a ângulos, como a concepção estática 

de região do plano, a utilização das propriedades de ângulos para demonstrar 

alguns teoremas, de acordo com a proposta do PNLD 2014 (BRASIL, 2013), não 

estiveram presentes nesses volumes, exceto o exemplo dos ponteiros do relógio, 

podendo fornecer uma concepção dinâmica de giro. 

 Destacamos também que o volume do 7.º Ano possui poucas aplicações de 

ângulo em outras áreas do conhecimento, ficando restrito aos aspectos matemáticos 

do conteúdo no que se refere ao encaminhamento ao paralelismo. 

 No volume do 8.º Ano, verificamos a sistematização dos conhecimentos 

apresentados anteriormente, como por exemplo, o das semirretas (Figura 42, p. 80). 
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Figura 42: Definição de semirretas. 

 
FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 15) 

 

 Após a sistematização da definição das semirretas é apresentada a 

definição formal de ângulo, por meio de uma atividade de “Verdadeiro ou Falso” 

(Figura 43, p. 80). 

 

Figura 43: Atividade envolvendo elementos de ângulos. 

 
FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 16) 

 

 Como complemento da definição formal de ângulo, identificamos uma 

atividade que solicita a construção de semirretas opostas para definir o ângulo raso 

(Figura 44, p. 81). Verificamos que esses autores tinham a intenção de considerar os 

ângulos rasos na definição formal de ângulo, o que alguns autores analisados por 

Vianna e Cury (2001) não consideraram. 
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Figura 44: Construção de ângulo raso utilizando semirretas opostas. 

 
FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 16) 

 

 Nessa parte do volume, retomam-se os conhecimentos anteriormente 

apresentados, começando com a justificativa das propriedades dos ângulos, como, 

por exemplo, os ângulos opostos pelo vértice e a soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo, por meio do ângulo externo (Figuras 45, p. 81; Figura 46, p. 

82). 

 

Figura 45: Definição de ângulos opostos pelo vértice e adjacentes. 

 
FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 17) 
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Figura 46: Teorema do ângulo externo. 

 

FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 17) 

 

 Na Figura 45 (p. 81), identificamos novamente uma atividade do tipo “Você 

vê, Você lê”, conforme apresentado anteriormente; porém nesse caso, verificamos 

que os autores tinham a intenção de que os alunos iniciassem o processo de 

justificar as propriedades, por meio do termo “Porque”.  

 Já na Figura 46 (p. 82), o conceito de ângulo externo é apresentado por 

meio de asserções que tratam de algumas de suas propriedades, como por 

exemplo, que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos do triângulo 

não adjacentes a ele.  

 Os autores também orientam o professor sobre o uso de simbolismo para 

justificar e responder a asserção (e) conforme Figura 47 (p. 83). 
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Figura 47: Sugestão de resposta a uma atividade utilizando o simbolismo. 

 
FONTE: Coleção 01 (8.º ANO, p. 17) 

 

 Destaca-se a sugestão dada ao professor para a resposta da asserção e) da 

Figura 46 (p. 82). No volume do 6.º Ano, foram dadas sugestões para o professor, 

no sentido de permitir que os alunos desenvolvessem respostas mais completas e 

compatíveis com as atividades propostas. O refinamento da linguagem, segundo Tall 

(2013), tem como objetivo definições mais formais em sistemas axiomáticos. 

Entendemos assim, que a sugestão sobre o refinamento da linguagem pode permitir 

que o indivíduo manipule símbolos, o que pode facilitar a dedução em provas 

matemáticas, nesse caso, utilizando a soma dos ângulos internos de um triângulo e 

ângulo raso.  

 As atividades que seguem nesse volume exploram algumas propriedades 

dos triângulos, como o maior ângulo sendo oposto ao maior lado, ângulos opostos e 

adjacentes a determinado lado de um triângulo, inclusive a justificativa do porquê de 

a hipotenusa em um triângulo retângulo ser maior que qualquer um dos catetos, e 

outras atividades envolvendo construções geométricas com régua e compasso. 

 Verificamos que as atividades apresentadas nesse volume do 8.º Ano 

podem se constituir em algumas experiências nos Três Mundos da Matemática, ao 

propiciar ao aluno, a verbalização de imagens mentais do conceito de ângulo e 

paralelismo por meio do simbolismo, mesmo sem a apresentação de cálculos. Essas 

atividades podem também oferecer subsídios para um tratamento mais formal do 

ângulo, pois desde o volume do 6.º Ano o aluno foi submetido ao encaminhamento 

das ideias e propriedades de ângulos para a definição formal. 

 A definição formal de ângulo está de acordo com Moise e Downs (1971) e, 

antes da apresentação da definição, foram definidas formalmente as semirretas, o 
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que Vianna e Cury (2001) destacaram como termos a serem utilizados na definição 

formal, aceitos a priori. 

 Analisamos as atividades apresentadas na obra, e entendemos que, nessa 

coleção, os autores consideram preferencialmente a ideia estática de ângulo como a 

abertura de duas semirretas, o que condiz com a definição utilizada por Euclides, 

segundo Barbin (1996). A coleção possui poucas atividades que envolvem o giro dos 

ponteiros de um relógio, mas fornece uma concepção dinâmica de ângulos, o que 

pode favorecer, segundo Wilson e Adams (1992), uma melhor fixação do conceito 

de ângulo e discutir as concepções dos alunos de que ângulo é determinado pelo 

comprimento das marcas do lápis, devendo um lado sempre estar na horizontal. A 

coleção também apresenta a classificação dos ângulos, segundo suas medidas, os 

ângulos correspondentes determinados por retas paralelas ou não interceptadas por 

transversais, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, a definição 

de bissetriz de um ângulo e o teorema do ângulo externo. 

 Na proposta de atividades, identificamos semelhanças com a proposta de 

Clairaut, citadas por Barbin (1996), ou seja, a coleção apresenta, frequentemente, 

uma proposição para justificar o que foi descoberto enquanto se resolve um 

problema.  

 Segundo Tall (2013), quando um indivíduo faz uma jornada pelos Três 

Mundos da Matemática, ele realiza sucessivas abstrações de determinado conceito, 

ou seja, o processo de categorização parte de objetos físicos para objetos 

platônicos, com a intenção de formar conceitos cristalinos. Verificamos que esta 

coleção contemplou apenas três elementos da abstração: o reconhecimento das 

formas, a descrição de algumas propriedades e a definição de alguns elementos do 

ângulo, inclusive a definição formal de ângulo. O elemento da abstração na dedução 

de provas euclidianas e teoremas não esteve presente na coleção, embora fossem 

apresentados alguns encadeamentos lógicos interessantes, como por exemplo, a 

Figura 37 (p. 76), que propôs várias asserções referentes a duas retas interceptadas 

por uma transversal, gerando ângulos correspondentes, e as Figuras 34 e 35 (p. 74) 

que propuseram a igualdade das medidas dos ângulos opostos pelo vértice. 

 Identificamos no desenvolvimento do estudo de ângulos e paralelismo a 

categorização de ângulos, ou seja, foram apresentadas atividades que podem 

permitir o reconhecimento da figura ângulo e seus elementos, inclusive diferentes 

formas de representar ângulos. A encapsulação não esteve muito presente nas 
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atividades, pois foram solicitados poucos procedimentos simbólicos com as medidas 

dos ângulos e solicitadas poucas atividades embasadas em operações rotineiras, a 

fim de serem manipuladas como objetos mentais (TALL, 2013).  

 Entendemos que a diversidade das atividades identificadas na coleção pode 

desenvolver o conceito de ângulo como um conceito pensável. Quanto à imagem de 

conceito e a definição de conceito de ângulo, verificamos que a coleção possui 

algumas atividades que podem levar à formação das duas, como por exemplo, as 

atividades do tipo “Você vê, Você lê”, expostas no quadro analítico no início do 

Capítulo. 

 Por fim, verificamos que essa coleção propõe atividades que percorrem os 

Três Mundos da Matemática mesmo estando mais presentes aspectos 

corporificados do que formais e simbólicos, como por exemplo, propostas de 

atividades envolvendo as medidas de ângulos, mas sem nenhuma exploração de 

exemplos, deixada a cargo do professor. 

 Entre os Mundos Conceitual Corporificado e o Formal Axiomático, houve o 

processo inverso. Na atividade da Figura 40 (p. 77), por exemplo, em que os autores 

apresentam, primeiramente, a definição formal da bissetriz, para posteriormente 

solicitar a realização de procedimentos empíricos, como um desenho de ângulo, 

traçando a bissetriz por meio de régua e transferidor. Essa escolha dos autores pode 

ser parte da observação feita na resenha da coleção quanto ao encadeamento 

lógico de algumas demonstrações que diferenciavam do usual. 

 Concluímos então, que essa coleção possui atividades que podem propor 

experiências no Mundo Conceitual Corporificado, devido a visualização de imagens, 

manipulação de objetos, e no Mundo Operacional Simbólico, devido à utilização de 

símbolos para a representação de ângulo e as medidas dele. Embora tenham sido 

apresentados alguns aspectos formais, como por exemplo o conceito de bissetriz, 

entendemos que a coleção pode permitir que o estudante inicie esse estudo. 

 Para a definição de conceito de ângulo, foram definidos todos os elementos 

a priori a serem utilizados na definição formal. Já a imagem de conceito de ângulo, 

mediante as atividades propostas pelos autores da coleção, pode conter os 

seguintes elementos: ideia de ângulo como abertura e a medida do ângulo 

dependente da quantidade de abertura; a soma dos ângulos internos de um 

esquadro medem 180º, o que pode ser relacionado à propriedade da soma dos 

ângulos internos de um triângulo; a representação e notações para o ângulo; o 
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ângulo relacionado aos ponteiros de um relógio, dando uma visão dinâmica de 

ângulos; o ângulo relacionado somente à abertura entre as retas e não ao 

comprimento dos lados; retas paralelas interceptadas por transversais, geram 

ângulos correspondentes congruentes; ângulos opostos pelo vértice possuem 

medidas iguais; o conceito de bissetriz de um ângulo e como desenhá-la utilizando 

instrumentos de desenho; e propriedades do ângulo externo de um triângulo. 

 Entendemos que essa coleção pode gerar uma imagem de conceito de 

ângulo rica, porém, segundo os textos apresentados nos capítulos iniciais dessa 

dissertação, há outros aspectos que envolvem ângulos e paralelismo, inclusive 

aspectos formais, que a coleção deixou de apresentar, como por exemplo, uma 

prova formal que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou que a medida 

dos ângulos internos de um triângulo é 180º, até mesmo demonstrações envolvendo 

a correspondência de ângulos formados pela intersecção de uma reta transversal 

com duas paralelas. É importante salientar que consideramos essa ausência, pelo 

fato de encontrarmos estas propriedades em outras coleções, ao ser feito o 

mapeamento inicial das coleções.  

 

5.2. Coleção 02 

 

 Segundo o PNLD 2014 (BRASIL, 2013), nesta coleção, os processos de 

argumentação, sistematização e generalização ocorrem de maneira satisfatória. 

Uma característica da obra é conter atividades que estimulam os alunos a 

desenvolverem o cálculo mental, porém há excesso de exercícios de fixação dos 

conteúdos. Um cuidado que o guia sugere ao professor é quanto ao planejamento 

bem elaborado das aulas, para que todo o conteúdo abordado pelo livro seja 

aplicável, em tempo hábil, em sala de aula. 

 Essa coleção trata ângulos em duas dimensões distintas. A dimensão 

estática de abertura entre duas semirretas e a dimensão dinâmica de giro. 

Identificamos também alguns comentários de ângulos como região, o que converge 

aos três tratamentos de ângulos ao longo do tempo, segundo Barbin (1996).  

 Inicialmente, os autores orientam os professores, de maneira geral, em 

relação à Geometria, por meio de uma citação de Kaleff (apud COLEÇÃO 02, p. 31):  

 

Apesar de, para os matemáticos não haver dúvidas de que os elementos 
geométricos (ponto, reta, plano, sólidos, etc.) pertencem ao mundo das 
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ideias matemáticas, estes elementos tiveram sua origem no mundo físico e 
representam abstrações de objetos materiais. Esta ambiguidade é um fator 
perturbador para o ensino da Geometria, pois ela se apresenta como uma 
grande dificuldade para os alunos, que não percebem que os objetos 
geométricos são abstratos e que mesmo ao observarem o desenho de uma 
figura geométrica no livro-texto ou mesmo no quadro-negro, ou mesmo sua 
imagem na tela do computador, estão na realidade, vendo apenas uma 
representação do objeto geométrico. (KALEFF apud COLEÇÃO 02, 6.º 
ANO, p. 31) 

 

 Quanto ao ensino de ângulos no volume do 6.º Ano, os autores informam 

que “a noção de ângulo apresentada aqui está associada tanto ao seu 

reconhecimento em figuras geométricas planas quanto à ideia de mudança de 

direção” (COLEÇÃO 02, 7.º ANO, p. 31). O volume do 7.º Ano reforça a noção de 

ângulo como “mudança de direção, inclinações, rotações e giros” (COLEÇÃO 02, 7.º 

ANO, p. 35) e, no volume do 8.º Ano, destaca-se o estudo “dos ângulos formados 

por retas paralelas e uma transversal” (COLEÇÃO 02, 8.º ANO, p. 35). 

Os autores também justificam suas escolhas para a elaboração da coleção, 

citando o NCSM24, que diz que: 

 

os alunos deverão compreender alguns conceitos geométricos básicos para 
atuarem efetivamente no mundo tridimensional. Assim sendo, deverão 
compreender conceitos como: paralelismo, perpendicularidade, 
congruência, semelhança e simetria, bem como as propriedades básicas 
das figuras planas e dos corpos sólidos simples (NCSM, apud COLEÇÃO 
02, 8.º ANO, p. 11). 

 

 No livro do 6.º Ano identificamos recursos que tratam o ângulo como 

abertura de duas semirretas, ângulos agudos, retos e obtusos, as medidas de 

ângulos com um esquadro e como medir quaisquer ângulos por meio do transferidor. 

O livro do 7.º Ano aborda os ângulos rasos e ângulos de uma volta completa, 

tratando especialmente as medidas dos ângulos. Encontramos no livro do 8.º Ano as 

definições de ângulo adjacente, ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

correspondentes e suas propriedades, os teoremas do ângulo externo e da soma 

das medidas dos ângulos internos de um triângulo, sendo que algumas dessas 

propriedades são determinadas por meio de demonstrações.  

 
24 National Council of Supervisors of Mathematics. Associação Americana que promoveu uma 
discussão sobre qual Matemática deve ser ensinada no século XXI, ou seja, quais as habilidades de 
base, que os estudantes do século XXI devem possuir. (COLEÇÃO 02, 8.º ANO, p. 7) 
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 O quadro a seguir contém os elementos que destacamos nessa coleção 

categorizados conforme explicitado no Capítulo 4. 
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Tabela 2: Mapeamento da Coleção 02 

FONTE: Acervo pessoal. 

Mapeamento da Coleção 02 

Ano 
Conceito de ângulo (ideias 

principais) 
Paralelismo 

(encaminhamento formal) 
Soma dos ângulos 

(propriedades) 
Observações Manual do Professor 

6 

Ângulos apresentados como 
mudança de direção e medidos 

com um jogo de esquadros, 
trabalhando somente com 

medições de maneira intuitiva, 
inclusive no relógio; 

representações de ângulos e 
seus elementos matemáticos. 

Retas concorrentes e 
paralelas com um tratamento 

informal 
 

Soma das medidas dos 
ângulos encontrados no 

jogo de esquadros - 
introduzindo os ângulos 

notáveis de 30º, 45º e 60º. 

 Desafio propondo a 
distinção entre retas 

paralelas e ortogonais. 

 Ângulos como mudança de 
direção e situações no 

cotidiano que dependem de 
ângulos. 

7 

Regiões convexas e não 
convexas de um ângulo; conceito 

de ângulos como giro 
(superficial); ângulos como 

rotação dos ponteiros de um 
relógio, como mudança de 

direção no caso de barcos e de 
inclinações no caso de rampas e 

ruas. 

    

Tamanho aparente dos 
objetos explicando o 
fenômeno utilizando 

ângulos; Atividade de caça 
ao tesouro envolvendo 

ângulos e suas direções; 
Uso de ângulos nas 

simetrias e construções de 
polígonos. 

 Ângulos como mudança de 
direção, inclinação, rotação 

e giro; Ângulos de visão. 

8 

Ângulos das peças do Tangram, 
significado de congruência, ponto 

médio e bissetriz; ângulos 
adjacentes, ângulo externo e 

ângulos opostos pelo vértice com 
demonstração formal. 

Ângulos correspondentes 
identificados como definição 

formal utilizando figuras e 
suas representações. 

Soma das medidas dos 
ângulos internos de um 

triângulo, explicando o que 
é teorema e demonstração. 

  

Retomar os conceitos 
aprendidos anteriormente;  

Incentivo às demonstrações 
orais para construção do 
vocabulário geométrico. 

Análise da Obra – Abordagem dos Conteúdos Matemáticos (PNLD, 2014) 
Geometria: “O trabalho com os conteúdos desse campo é, na maioria das vezes, satisfatório. A articulação entre o conhecimento novo e o já abordado é 
explicita e conceitos são retomados, ampliados e aprofundados. É elogiável trabalhar noções de perspectiva sem incluir a noção de vistas que, de fato, é 
dispensável nessa fase da escolaridade. Predominam as validações empíricas dos fatos geométricos mais importantes. Essa escolha não é devidamente 
explicitada, em especial para o professor, pois se sabe da natureza limitada dessas comprovações em face do método de demonstração lógica” (p. 30).  
Linguagem e aspectos gráfico-editoriais: “Também são apresentados uma articulação entre as linguagens matemáticas, textos e ilustrações são utilizados 
na apresentação dos conceitos, o que enriquece o trabalho realizado.” (p. 30) 
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 No volume do 6.º Ano, apresenta-se um capítulo destinado a conceitos 

primitivos, relacionando-os com os elementos de um cubo. Segundo os autores, a 

intersecção de três faces dá a noção de ponto; o prolongamento de uma aresta dá 

uma noção de reta e o prolongamento de uma face, indefinidamente em todas as 

direções, dá uma noção de plano. Eles ainda destacam que os pontos não possuem 

dimensões, a reta não possui largura e o plano não tem espessura (Figura 48a, 48b 

e 48c, p. 90). 

 

Figuras 48a, 48b e 48c: Conceitos primitivos. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 61-62) 

 

 Em seguida, os autores classificam as retas utilizando os elementos 

primitivos (Figura 49, p. 90). 

 

Figura 49: Classificação de retas coplanares. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 63). 

 

 Na finalização desse capítulo introdutório é proposta uma atividade que 

relaciona retas paralelas e reversas associadas a arestas do cubo (Figura 50, p. 91). 
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Figura 50: Diferença de retas paralelas e reversas. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 66). 

 

Inicia-se o estudo de ângulos em um capítulo específico. Mediante o desenho 

de um esquadro e os ângulos formados pelos seus cantos, os autores fazem uma 

associação do ângulo com a abertura. Eles apresentam dois ângulos com a mesma 

medida, porém os tamanhos dos lados do ângulo são diferentes, para que o aluno 

observe que o tamanho de um ângulo não depende do comprimento dos lados, e 

definem os elementos de um ângulo juntamente com sua representação simbólica 

(Figura 51, p. 91). Nas orientações didáticas destinadas ao professor, os autores 

recomendam “que seja solicitado um jogo de esquadros e um transferidor para cada 

aluno” (p. 31) para realização dessas atividades. 

 

Figura 51: Representação de um ângulo. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 68) 

 

 Após esse tratamento, os autores introduzem o instrumento de medição de 

ângulos, o transferidor, mostrando dois tipos de transferidores, o que graduado até 
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180º e o graduado até 360º, este último associado ao “ângulo de uma volta 

completa” (Figura 52, p. 92). Antes disso, eles informam que o que se mede no 

ângulo é sua abertura, e, mostram as medidas dos ângulos do jogo de esquadros. 

 

Figura 52: Uso do transferidor para medir ângulos. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 69) 

 

 Verificamos que os autores consideram também as regiões angulares 

associada ao ângulo como vemos na Figura 52 (p. 92) acima, o que Arnauld, 

segundo Barbin (1996), considera como ângulo.  

 São exploradas situações do cotidiano que se relacionam com os ângulos 

como, por exemplo, ângulo de inclinação de uma escada, o caminho com a menor 

inclinação procurado pelo esqueitista e o uso de ângulos ao operar o controle 

remoto de uma TV. Os autores fazem referência aos cantos das paredes e da lousa, 

relacionando-os ao ângulo reto, sua medida de 90º, sua relação com ângulos 

agudos e obtusos e sua representação em uma figura geométrica, o retângulo, 

justificando o porquê desse nome. 
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O volume do 6.º Ano é finalizado com algumas atividades a serem realizadas 

em sala de aula e outras para casa. Nas primeiras, há atividades que envolvem as 

medidas, nas quais destacamos duas: uma relacionada à soma das medidas dos 

ângulos internos de um esquadro (Figura 53, p. 93) e outra relacionada à medição 

de um ângulo sobreposto ao transferidor (Figura 54, p. 93). 

 

Figura 53: Soma das medidas dos ângulos de um esquadro. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 73) 

 

Figura 54: Ângulo sobreposto no transferidor. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 73) 

 

A atividade da Figura 53 (p. 93) inicia o contato com a soma das medidas dos 

ângulos internos de um triângulo, mesmo não definindo o que é triângulo, o que será 

feito no início do próximo capítulo. Já na segunda atividade, da Figura 54 (p. 93), é 
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importante destacar que uma das semirretas não está sobreposta no transferidor 

sobre o 0º, o que pode propiciar ao estudante um primeiro contato com as 

operações com medidas de ângulos. 

Das atividades propostas, destacamos uma que relaciona o ângulo com os 

ponteiros de um relógio (Figura 55, p. 94) e outra que trata o ângulo como mudança 

de direção, esta apresentada em um capítulo destinado ao estudo dos polígonos 

(Figura 56, p. 95). 

 

Figura 55: Ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 74) 
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Figura 56: Ângulo como mudança de direção. 

 
FONTE: Coleção 02 (6.º ANO, p. 79) 

 

Na primeira atividade, entendemos que os autores tinham a intenção de 

propor o início do estudo das operações com ângulos, o que pode ser considerado 

como experiências contidas no Mundo Operacional Simbólico. Já na segunda 

atividade, o ângulo é tratado como mudança de direção, podendo permitir ao aluno 

que sistematizasse a definição de ângulo reto e tivesse entendimento do termo 

“vértice”, elemento a ser utilizado na definição formal de ângulo. 

O ângulo como conceito pensável nesse volume é tratado por categorização, 

encapsulação e definição, ou seja, são apresentadas: as classificações dos ângulos; 

a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, nesse 

caso no esquadro; atividades que envolvem as medidas dos ângulos e possíveis 

operações com essas medidas, conforme o exemplo da Figura 54 (p. 93), no que se 

refere ao ângulo formado pelos ponteiros que indicam 4:30 h; e uma definição 

implícita de ângulo, pois mesmo não citando que se tratava de uma definição, os 

autores apresentaram os elementos que são utilizados na definição formal de 

ângulo, inclusive a representação simbólica dele. Nesse processo de categorização, 

estão presentes, na maioria das vezes de forma explícita, os elementos de 

reconhecimento e descrição e de forma implícita a definição. 

Verificamos também que esse volume pode propor experiências no Mundo 

Conceitual Corporificado e no Mundo Operacional Simbólico. Algumas atividades, 

como por exemplo, a da Figura 55 (p. 94), pode permitir distintos meios de 
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resolução, como por exemplo, resolver utilizando proporções, acarretando no 

desenvolvimento do cálculo mental. 

No volume do 7.º Ano, os autores dividem em três partes o estudo de 

ângulos. A primeira é iniciada apresentando o conceito de regiões convexas. O 

estudo de ângulos inicia-se nesse capítulo informando que se duas semirretas tem a 

mesma origem e não forem coincidentes, elas determinam uma região convexa e 

outra não convexa (Figura 57, p. 96).  

 

Figura 57: Regiões convexas e não convexas de um ângulo. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 183) 

 

Novamente os elementos dos ângulos são retomados, complementando que 

todo ângulo possui dois lados, que são as semirretas (Figura 58, p. 96). 

 

Figura 58: Os lados e o vértice de um ângulo. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 184) 

 

Posteriormente, os autores tratam da formação de ângulos de 135º, 105º, 

150º, entre outros, quando colocados dois esquadros lado a lado, dando a ideia de 

operações com as medidas de ângulos, nesse caso, a adição. Essa parte é 
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finalizada com exercícios envolvendo medição de ângulos com o jogo de esquadros, 

atividades que envolvem as regiões convexas e não convexas, a reunião de dois ou 

três ângulos que formam um ângulo raso, e uma atividade proposta pelo Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), tratando 

novamente o ângulo como mudança de direção (Figura 59, p. 97). 

 

Figura 59: Atividade do SARESP envolvendo ângulo como mudança de direção. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 184) 

 

 A segunda parte do capítulo aborda as medidas dos ângulos bem como os 

seus submúltiplos. Inicia-se associando o “ângulo de uma volta completa” a 360º e o 

ângulo raso à metade dele, 180º e novamente é retomado o uso do transferidor 

(Figura 60, p. 97). 

 

Figura 60: Uso do transferidor para medir ângulos. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 188) 
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 Destacamos os três exemplos utilizados pelos autores para iniciar operações 

com medidas de ângulos nos casos de ângulos rasos e ângulos de uma volta 

completa (Figura 61, p. 98). 

 

Figura 61: Cálculo da medida de ângulos por meio de ângulos rasos e ângulo de 

uma volta completa. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 188) 

 

 Podemos verificar que, nesses exemplos, os quais consideramos como 

recursos, há a apresentação da solução utilizando o simbolismo, podendo permitir o 

desenvolvimento da linguagem tanto numérica quanto algébrica, para trabalhar com 

medidas dos ângulos. Devido ao valor da medida fracionária do ângulo do exercício 

2 da Figura 61 (p. 98), os autores tratam a possibilidade de representar as medidas 

dos ângulos na forma decimal ou fracionária, e destacam a diferença dos 

submúltiplos do grau das unidades de tempo. 

 A terceira e última parte do capítulo trata de algumas noções geométricas 

dependentes dos ângulos como, por exemplo, retas perpendiculares, classificação 
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dos triângulos e classificação de polígonos regulares em relação às medidas dos 

ângulos.  

Por fim, os autores apresentam outras situações em que os ângulos podem 

ser utilizados, inclusive a proposta de outras ideias de ângulo como mudança de 

direção, inclinações e rotações. Destacamos uma atividade aplicada ao cotidiano, o 

que os autores denominam como “Tamanho aparente dos objetos” (Figura 62, p. 

99). Essa aplicação relaciona o tamanho dos objetos com os ângulos de visão de 

um observador. Segundo os autores, quanto mais longe do objeto, menor ele parece 

ser, justificando que “o ângulo de visão de um objeto distante é menor que o ângulo 

de visão do mesmo objeto quando próximo” (COLEÇÃO 02, 7.º ANO, p. 194). 

 

Figura 62: Ângulos de vista. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 194) 

  

 São propostas atividades que tratam o ângulo como mudança de direção, 

sendo solicitado em alguns exercícios o desenho da trajetória realizada por um 

corpo, a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos internos, o ângulo 

formado pelos ponteiros de um relógio e ângulos de visão.  

 Dentre esses exemplos, destacamos três exercícios. O primeiro solicita que 

seja dado o ângulo convexo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 13 

horas e 15 minutos (Figura 63, p. 100). 
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Figura 63: Ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 195) 

 

 Verificamos que nessa atividade estão envolvidos, superficialmente, os 

submúltiplos do grau (minutos e segundos) além da sugestão dos autores para que 

os cálculos sejam feitos por meio de proporções, estando condizente com a maneira 

proposta na atividade da Figura 55 (p. 94), do volume do 6.º Ano.  O segundo 

destaque é o exercício que envolve outra perspectiva do ângulo de visão (Figura 64, 

p. 100). 

 
Figura 64: Aplicação de ângulos relacionados a ângulo de visão. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 196) 
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 Essa atividade apresenta uma aplicação de ângulos com o cotidiano, o que 

pode permitir melhor compreensão de ângulos. A terceira atividade é referente ao 

conceito de ângulo como mudança de direção (Figura 65, p. 101). 

 

Figura 65: Ângulos como mudança de direção. 

 
FONTE: Coleção 02 (7.º ANO, p. 199) 

  

Essa atividade envolve várias propriedades referentes aos ângulos. Dos 

aspectos envolvidos, destaca-se o tratamento do ângulo como mudança de direção, 

a medição de segmentos, a identificação e classificação de triângulos, ângulos 

rasos, o teorema do ângulo externo e soma das medidas dos ângulos internos de 

um triângulo. Essa atividade, apresentada no final do capítulo, pode sistematizar os 

conhecimentos apresentados em todo o volume. 

 Verificamos que, no volume do 7.º Ano, as atividades e os recursos propõem 

experiências no Mundo Conceitual Corporificado, pois são apresentados alguns 

aspectos envolvendo a percepção, como a visualização de ângulos, relacionadas às 

ideias de mudança de direção, inclinações, giros, ângulo de visão e, 



102 

 

predominantemente, as medidas de ângulos por meio de instrumentos de medida 

(esquadros e transferidor), o que pode promover a utilização de uma linguagem 

simbólica, característica do Mundo Operacional Simbólico. 

O volume do 7.º Ano continua a apresentar as propriedades dos ângulos, 

podendo permitir uma maior abstração do conceito, rumo à definição formal. Os 

elementos de reconhecimento, descrição e definição estão presentes novamente no 

processo de categorização dos conceitos,  como por exemplo o reconhecimento da 

figura ângulo, a descrição de seus elementos e a definição considerada de forma 

implícita, ou seja, não especificando que se tratava de uma definição.  

Identificamos que o conceito de paralelismo não foi explorado nesse volume, 

já o conceito de ângulo teve direcionamento à formação de imagens mentais, devido 

a distintas representações e aplicações de ângulos, objetivando a formação da 

imagem de conceito de ângulo juntamente com a definição de conceito de ângulo. É 

importante destacar que houve uma quantidade elevada de operações com ângulos, 

o que propicia ao estudante experiências no Mundo Operacional Simbólico. 

O estudo de ângulos no volume do 8.º Ano é introduzido por meio de uma 

atividade que realiza a construção das peças do jogo Tangram, relacionando-as às 

figuras geométricas, fazendo a distinção entre elas e identificando as medidas dos 

ângulos internos delas, por meio do conceito de bissetriz (Figura 66, p. 102). 

 

Figura 66: Ângulos no Tangram. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 137) 
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Após a sobreposição das peças e identificação das medidas dos seus 

ângulos internos, é feito o cálculo do ângulo obtuso do paralelogramo (P), colocando 

lado a lado o quadrado (Q), que possui os ângulos internos de 90º, com o triângulo 

pequeno (TP), que possui os ângulos da base de 45º, concluindo assim, que este 

ângulo é de 135º.  

Esse tratamento é utilizado para definir alguns conceitos e propriedades 

como, por exemplo, a congruência de segmentos, de ângulos, de triângulos, de 

polígonos, ponto médio de um segmento e bissetriz de um ângulo.  

Posteriormente, os autores propõem atividades que envolvem as medidas dos 

ângulos internos das peças dos Tangram, como a formação de figuras geométricas 

(Figura 67, p. 103). 

 

Figura 67: Formação de polígono com as peças do Tangram e relação entre seus 

ângulos. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 140) 

 

Apresenta-se novamente o ângulo de uma volta e o ângulo raso para verificar 

que, nos polígonos regulares, todos os ângulos internos são congruentes. Com esse 

tratamento, os autores mencionam o teorema do ângulo externo.  

Exemplificando essa propriedade no hexágono regular, temos um 

procedimento algébrico (simbólico) para calcular a medida do ângulo externo desse 

polígono (Figura 68, p. 104). 
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Figura 68: Cálculo da medida do ângulo externo. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 140) 

 

Em seguida, são definidos ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice, 

aparecendo pela primeira vez, na coleção, uma demonstração, a fim de provar que 

dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes (Figura 69, p. 105). 
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Figura 69: Demonstração das medidas de ângulos opostos pelo vértice 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 143) 

 

Segundo os autores, essa demonstração foi proposta para o volume do 8.º 

Ano, mesmo que alunos tenham dificuldades de realizar demonstrações, no entanto 

“muitas vezes eles conseguem apresentar demonstrações oralmente” (COLEÇÃO 

02, 8.º ANO, p. 36). Esse recurso de demonstração pode propiciar ao estudante 

duas situações: demonstrar essa propriedade, utilizando o simbolismo, o que 

caracteriza um recurso que propõe uma experiência no Mundo Operacional 

Simbólico, ou demonstrá-la oralmente, caracterizando uma experiência do Mundo 

Conceitual Corporificado, ambas podendo permitir o desenvolvimento de aspectos 

formais inseridos no Mundo Formal Axiomático. Para Tall (2013), uma jornada entre 

os Três Mundos da Matemática depende das experiências prévias dos estudantes, 
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entretanto, caso ele tenha sido submetido a todas as atividades dessa coleção, até o 

momento, consideramos a alternativa de demonstrar com símbolos, mais coerente.  

Analisamos as atividades propostas pelos autores e identificamos algumas 

que solicitam o cálculo das medidas dos ângulos que são opostos pelo vértice bem 

como determinar a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de ângulos 

adjacentes suplementares (Figura 70, p. 106). 

 

Figura 70: Demonstração da bissetriz de ângulos suplementares. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 143) 

 

Entendemos que essa atividade é caracterizada como uma experiência nos 

Três Mundos da Matemática, no que diz respeito às medidas das bissetrizes dos 

ângulos suplementares, podendo o aluno medir esses ângulos com o transferidor 

(Conceitual Corporificado), o cálculo com suas medidas, tanto para determinar a 

bissetriz, como o ângulo 
^

b (Operacional Simbólico) e a demonstração de que as 

bissetrizes de ângulos suplementares sempre serão 90º (Formal Axiomático). 

No início do próximo capítulo do volume do 8.º Ano, são estudados os 

ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Os autores 

estabelecem a correspondência dos ângulos, explicando o significado dos termos 

correspondentes, alternos internos e colaterais internos, e apresentam algumas 

afirmações referentes a essas correspondências (Figura 71, p. 107). 
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Figura 71: Observações referentes à correspondência de ângulos. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 149) 

 

Os autores chamam a atenção também para o caso em que as retas não são 

paralelas. Segundo eles, a nomenclatura utilizada para representar esses ângulos é 

a mesma. As atividades propostas envolvem as relações entre as medidas dos 

ângulos quando as retas são paralelas, quando as retas não são paralelas e 

também as relações entre as medidas dos ângulos no paralelogramo. Destacamos 

duas atividades que envolvem novamente demonstração dessas propriedades 

(Figura 72, p. 107; Figura 73, p.108). 

 
Figura 72: Proposta da demonstração que ângulos alternos externos formados por 

retas paralelas são congruentes. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 153) 
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Figura 73: Demonstração que envolve ângulos correspondentes. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 153) 

 

Verificamos que o encaminhamento ao paralelismo e o tratamento mais 

formal de ângulo ocorre predominantemente nesse volume. Para isso, os autores 

realizam duas demonstrações referentes a duas propriedades dos ângulos. 

A demonstração da propriedade da soma das medidas dos ângulos internos 

de um triângulo é dada pelas propriedades já estudadas, os ângulos alternos 

internos de retas paralelas e ângulo raso. Antes de iniciar a demonstração do 

teorema do ângulo externo, os autores definem o que é um teorema e como 

demonstrá-lo. A Figura 74 (p. 109) exemplifica essa situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

Figura 74: Demonstração da medida do ângulo externo. 

 
FONTE: Coleção 02 (8.º ANO, p. 155) 

 

 Verificamos que as atividades apresentadas no volume do 8.º Ano podem 

propor experiências que podemos considerar características dos Três Mundos da 

Matemática. Por exemplo, na identificação das medidas nas peças do Tangram 

encontramos uma verificação empírica das propriedades de congruência, ou seja, 

apesar de não ser introduzido o assunto de congruência de triângulos, é feita a 

constatação da igualdade das medidas dos ângulos internos dos triângulos que 

compõem o jogo. Entendemos que esses recursos podem propiciar experiências 
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inseridas no Mundo Conceitual Corporificado, além de permitir que algumas 

propriedades da congruência sejam deduzidas, sob um tratamento mais formal 

desse conteúdo. 

 Em algumas situações, é proposta a manipulação simbólica das medidas 

dos ângulos das peças do Tangram, bem como a realização de procedimentos 

algébricos para justificar asserções, referentes à correspondência de ângulos. Nesse 

caso, esses recursos e atividades propõem experiências no Mundo Operacional 

Simbólico.  

 Há também, situações em que o processo de demonstração de algumas 

propriedades é propiciado, tratando aspectos formais na validação das 

propriedades. Consideramos essas demonstrações, experiências inseridas no 

Mundo Formal Axiomático. Dessa forma, esse volume permite uma jornada entre os 

Três Mundos da Matemática. 

Essa coleção atendeu os quatro elementos do processo de abstração: o 

reconhecimento, a descrição, a definição e a dedução de provas, permitindo tratar 

os ângulos e o paralelismo como conceitos pensáveis. Salienta-se que a coleção 

apresentou a categorização de ângulos, bem como as propriedades deles; a 

encapsulação das operações com as medidas dos ângulos foi propiciada, mediante 

aos aspectos simbólicos utilizados nos procedimentos aritméticos e algébricos. A 

definição formal de ângulo foi utilizada pelos autores para demonstrar algumas 

propriedades dos ângulos e seu encaminhamento para o paralelismo, como por 

exemplo, a correspondência de ângulos e a soma das medidas dos ângulos internos 

de um triângulo. 

 Verificamos que essa coleção apresentou quase todas as concepções para 

o ângulo citadas no Capítulo 1, ou seja, segundo Barbin (1996), ângulos como 

abertura de duas semirretas, de acordo com a definição dada por Euclides e 

Clairaut; alguns comentários de ângulos como região do espaço de acordo com a 

definição dada por Arnauld; e ângulo como mudança de direção e giro, conforme foi 

proposto por Wilson e Adams (1992).  

 O estudo do paralelismo foi iniciado no 6.º Ano, definindo retas paralelas e 

teve continuidade no volume do 8.º Ano, tratando das propriedades de 

correspondência e congruência de ângulos, sendo algumas delas, por exemplo, os 

ângulos opostos pelo vértice, demonstradas. 
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 Os recursos e atividades propostos pela coleção podem propiciar a 

formação tanto da imagem de conceito como da definição de conceito de ângulo. 

Entendemos que esses recursos e atividades propiciaram uma imagem de conceito 

de ângulo rica, devido a muitos elementos que foram já citados e destacados. 

Consideramos também que, em relação à definição de conceito de ângulo, foram 

apresentados todos os elementos a serem utilizados na definição formal, inclusive a 

definição formal de ângulo, porém sem citar que se tratava da definição formal.  

 A imagem de conceito de ângulo de um aluno que estuda por essa coleção 

pode conter os mesmos elementos da coleção anterior, inclusive ângulo como 

mudança de direção e região do espaço; regiões convexas e não convexas de 

ângulo, operações com múltiplos e submúltiplos do grau; aplicações de ângulos em 

outras áreas do conhecimento, como ângulo de visão, inclinação de rampas, entre 

outros; igualdade das medidas dos ângulos em uma figura geométrica e como 

demonstrar um teorema ou uma propriedade de ângulos ou paralelismo. 

 
5.3. Coleção 03 
 

 Nessa coleção, conforme o PNLD 2014 (BRASIL, 2013), encontramos um 

encadeamento lógico considerável na ordem dos conteúdos matemáticos e, para 

cada tópico é apresentada uma explanação teórica, seguida de atividades de fixação 

e aplicação. A coleção contempla “o uso de instrumentos de desenho, de software 

de geometria dinâmica e de materiais concretos, na exploração de conceitos e de 

propriedades das figuras geométricas” (BRASIL, 2013. p. 88). Também destaca que, 

nessa coleção, os conteúdos são retomados e ampliados, explorados em vários 

contextos por meio de “diferentes recursos didáticos e diferentes tipos de linguagem” 

(BRASIL, 2013, p. 88). 

 No livro do 6.º Ano encontramos recursos que exploram o ângulo como giro, 

o tratamento algébrico das medidas dos ângulos e o paralelismo, bem como 

construções de ângulos com o uso de um software de geometria dinâmica, o 

Geogebra.  O livro do 7.º Ano dá continuidade às ideias do volume anterior, e o 

estudo das operações com as medidas dos ângulos é aprofundado, considerando 

inclusive seus submúltiplos ao relacionar a coordenadas geográficas da disciplina de 

Geografia. Já no livro do 8.ºAno, há a predominância do estudo do paralelismo e de 

demonstrações que abordam ângulos opostos pelo vértice e ângulos 

correspondentes. 
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Os autores orientam os professores a explorar várias atividades que 

incentivem os alunos a relacionar o conteúdo matemático com o cotidiano, como por 

exemplo, a construção de uma câmara escura. Segundo os autores: 

 

a discussão acerca da história da fotografia favorece a percepção de que o 
desenvolvimento tecnológico frequentemente ocorre a partir da atuação de 
diferentes áreas de conhecimento, das quais, nesse caso, podemos citar a 
Física, a Química, a Matemática e a Arte. Isso poderá servir de estímulo e 
motivação ao estudo dos conceitos que serão tratados no capítulo. 
(COLEÇÃO 03, 6.º ANO, p. 47)  

 

Outros exemplos de situações que envolvem ângulos são apresentados no 

começo dos capítulos, como os giros produzidos pelas manobras do skate e ângulos 

de inclinação de montanhas-russas, pois segundo os autores: 

 

Nesta coleção procurou-se trabalhar esse eixo com base em objetos, obras 
de arte, desenhos, pinturas, esculturas, entre outras, a fim de possibilitar ao 
aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do 
conhecimento (COLEÇÃO 03, 7.º ANO, p. 12). 
 

No quadro a seguir, apresentamos os elementos que destacamos nessa 

coleção, categorizados conforme explicitado no Capítulo 4. 
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Tabela 3: Mapeamento da Coleção 03 

FONTE: Acervo pessoal. 

Mapeamento da Coleção 03 

Ano 
Conceito de ângulo (ideias 

principais) 
Paralelismo 

(encaminhamento formal) 
Soma dos ângulos 

(propriedades) 
Observações Manual do Professor 

6 

Ângulos como giro (xadrez, skate, 
cofre, avião), inclinação (ruas) e 
abertura (entre duas semirretas). 

 

Conceitos de retas paralelas 
e concorrentes com 

definições e utilizando o 
simbolismo. 

 

 

1) Representação do 
Ângulo como a medida do 

arco; 2) Aplicação no 
GeoGebra, ensina a medir 

ângulos entre dois 
segmentos de retas. 

 

1) Apresenta atividade da 
câmara escura (empírico);      

2) Atividades que envolvam 
a estimativa da medida dos 

ângulos. 
 

7 

Ângulos como giros (relógio, 
skate e porta giratória); 

operações com ângulos. 
 

 

Soma dos ângulos internos 
de um triângulo por meio 
empírico (experiência da 

junção dos ângulos de um 
triângulo desenhado no 

papel). 
 

Representação do ângulo 
como a medida do arco. 

 
 

8 

Ângulo como inclinação em 
relação a um eixo ou um giro em 

torno de um ponto fixo 
apresentando a definição formal 

dos ângulos e bissetriz 
apresentada empírica e 

abstratamente. 
 

Ângulos opostos pelo vértice 
apresentados como definição 

e dada a demonstração de 
que suas medidas são iguais; 

ângulos correspondentes 
apresentados de maneira 
empírica e por meio de 

demonstração. 
 

Teorema do ângulo 
externo. 

Classificação dos ângulos 
por meio de figuras, da 

linguagem natural e com a 
utilização de símbolos.  

 

1) Atividades que 
identifiquem os ângulos no 
cotidiano; 2) Atividades que 
identifiquem triângulos e sua 

rigidez. 
 

Análise da Obra – Abordagem dos Conteúdos Matemáticos (PNLD, 2014) 

Geometria: “Inicialmente, nos volumes 6 e 7, estudam-se de modo satisfatório as figuras geométricas espaciais e as classificações usuais dos sólidos 
geométricos, bem como a associação deles com objetos do mundo físico. Em seguida, nesses livros, são apresentados conceitos da geometria plana, em 
especial o conceito de ângulo. No entanto, há repetições desnecessárias e são estabelecidas poucas articulações entre as figuras geométricas espaciais e as 
planas. Um destaque da obra é a exploração de conceitos e de propriedades das figuras geométricas com apoio em instrumentos de desenho, em um software 
de geometria dinâmica e em materiais concretos” (p. 48).  
Linguagem e aspectos gráfico-editoriais: Nada consta no extrato de avaliação referente às imagens. 
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O volume do 6.º Ano inicia o estudo de ângulos relacionando-os ao 

funcionamento da câmara escura e como se realiza o processo de formação de 

imagens. São expostas outras situações que dão distintas ideias de ângulos, como 

por exemplo, o giro de algumas peças de xadrez (Figura 75, p. 114), os cantos da 

mesa de “ping pong” relacionados com ângulos retos, até mesmo o formato de 

telhados de uma casa, a abertura de uma escada e o movimento de giro dos 

ponteiros de um relógio (Figura 76, p. 114). 

 

Figura 75: Ângulos relacionados com o giro de peças do Xadrez. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 162) 

 

Figura 76: Distintas ideias de ângulos relacionadas ao cotidiano. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 163) 

 

 Os autores representam o ângulo introduzindo sua notação (Figura 77, p. 

115) e finalizam essa parte propondo exercícios que tratam os ângulos como giros 

em manobras de skate, em rotas de avião e na rotação de uma roleta de um cofre 

(Figura 78, p. 115). 
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Figura 77: Representação de um ângulo. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 163) 

 

Figura 78: Ângulo relacionado à rotação de uma roleta de um cofre. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 163) 

  

Um pequeno texto aborda o surgimento do grau, e é seguido de alguns 

comentários relacionados às medidas dos ângulos. O transferidor é apresentado 

como instrumento para medição dos ângulos e é ensinado como utilizá-lo, tanto para 

medir quanto como construir um ângulo. Destacamos que os autores consideram a 

representação de 1º considerando a abertura (Figura 79, p. 116). 
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Figura 79: Ângulos como abertura em uma circunferência. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 165) 

 
Identificamos o recurso da representação de 1º em uma circunferência, similar 

à definição dada por Arnauld, segundo Barbin (1996). É introduzida a classificação 

dos ângulos em retos, agudos e obtusos juntamente com atividades que solicitam a 

medição de alguns desses ângulos. Identificamos uma que solicita a estimativa da 

medida dos ângulos e propõe posteriormente a medição deles com o transferidor 

(Figura 80, p. 116). 

 
Figura 80: Calculando as medidas de ângulos por estimativa, classificando-os. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 168) 
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O estudo do paralelismo é iniciado nesse volume, diferenciando retas e 

segmentos de reta. São apresentadas retas paralelas, retas concorrentes e uma 

observação quanto às retas paralelas, no que diz respeito à distância entre elas ser 

a mesma sempre (Figura 81, p. 117). 

 

Figura 81: Classificação de retas coplanares. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 170) 

 
 Após essas classificações, os autores propõem a construção de retas 

paralelas e perpendiculares utilizando um jogo de esquadros. Nessa proposta, há 

uma atividade que faz conexão com a Física, relacionando o efeito de ilusão de ótica 

com as retas paralelas (Figura 82, p. 117). 

 
Figura 82: Ângulos relacionados à ilusão de ótica. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 170) 
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Entendemos que essa atividade pode permitir que o aluno identifique o 

fenômeno físico de ilusão de ótica e que esse efeito interfere somente na visão e 

não no conceito geométrico. A atividade propicia o aluno a manipulação de 

esquadros, e entendemos que pode permitir que ele sistematize o conceito de retas 

paralelas, verificando se a distância entre elas permanece a mesma, conforme foi 

definido na Figura 81 (p. 117). 

Os autores finalizam esse capítulo propondo atividades que revisem o 

conteúdo apresentado. Destaca-se um recurso apresentado pelos autores quanto a 

construção de ângulos por meio do software de geometria dinâmica, o GeoGebra. 

Essa atividade aborda a construção de ângulos por meio de segmentos de reta 

(Figura 83, p. 118), que, consideramos, pode induzir a um erro conceitual, ou seja os 

alunos podem tratar os lados dos ângulos como segmentos de reta e não 

semirretas. No entanto, observamos que os autores não mencionaram, nesse 

capítulo, que os lados do ângulo são compostos por semirretas, embora tenham 

diferenciado semirretas e segmentos de reta. 

 

Figura 83: Construção de um ângulo no Geogebra. 

 
FONTE: Coleção 03 (6.º ANO, p. 174) 

 

 Entendemos que essas atividades propõem experiências no Mundo 

Conceitual Corporificado: o ângulo é tratado em seu aspecto dinâmico, ou seja, a 

ideia de giro sempre relacionada ao movimento de carros, aviões, ponteiros de 

relógio, entre outros. Importante destacar certo “equilíbrio” entre atividades 

corporificadas e simbólicas, uma vez que as medidas dos ângulos já são 
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consideradas nesse volume juntamente com a construção dos ângulos, ou seja, há o 

reconhecimento dos objetos geométricos e há uma ação sobre esses objetos, seja 

na medição ou na construção dos ângulos. Consideramos assim, que esse volume 

também propõe experiências no Mundo Operacional Simbólico. 

Os conceitos de ângulo e paralelismo podem ser entendidos como conceitos 

pensáveis, pois foram categorizados, ao serem apresentadas várias situações em 

que ângulos são identificados e definidos, mediante a definição de ângulo e de retas 

paralelas. Embora a definição de ângulo apresentada seja implícita, verificamos um 

possível encaminhamento a um tratamento mais formal, objetivando a definição de 

conceito de ângulo. 

No processo de categorização, estão presentes três elementos da abstração, 

o reconhecimento, a descrição e a definição, como por exemplo a diversidade de 

situações em que o ângulo é tratado como giro ou, por vezes, abertura, podendo 

produzir diferentes imagens mentais que poderão compor a imagem de conceito de 

ângulo.   

No volume do 7.º Ano são retomados alguns comentários sobre o skate e 

apresentados os nomes de algumas manobras, como o “900” e o “1080”, nas quais 

o atleta realiza um giro de duas voltas e meia e três voltas completas no ar, 

respectivamente. O ângulo é tratado da mesma maneira que no volume do 6.º Ano, 

ou seja, como um giro, só que nesse volume os autores especificam que o giro é em 

torno de um ponto fixo, como por exemplo a posição de um interruptor em um 

ventilador (Figura 84, p. 119). 

 

Figura 84: Ângulo como giro em torno de um ponto fixo. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 206) 
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 Esse volume também possui um pequeno texto abordando o surgimento do 

grau e as medidas de ângulos; apresentam a mesma figura do volume anterior, 

porém com informações mais detalhadas quanto à notação de ângulos (Figura 85, p. 

120), além de retomar a construção de ângulos utilizando o transferidor. Os autores 

destacam que é possível construir ângulos mesmo quando o transferidor está na 

posição invertida, por exemplo, quando um lado do ângulo está sobre a linha de fé e 

outro lado está sobre a marca de 95º, o ângulo mede 85º devido a essa inversão do 

transferidor (Figura 86, p. 120) e, finalizam esse tratamento classificando os ângulos 

como agudo, reto, obtuso e raso, de acordo com suas medidas (Figura 87, p. 121). 

 

Figura 85: Representação de um ângulo. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 207) 

 

Figura 86: Como medir ângulo com o transferidor invertido. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 207) 
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Figura 87: Classificação de ângulos. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 209) 

  

São propostas atividades que solicitam a comparação de ângulos, a utilização 

da nomenclatura para representar os ângulos, a construção de ângulos utilizando o 

transferidor e a identificação de ângulos nos ponteiros do relógio. 

Na segunda parte desse capítulo, os autores fazem comentários referentes às 

subdivisões do grau, propondo a realização de cálculos entre as medidas dos 

ângulos e também a identificação dessas subdivisões no contexto da Geografia, 

tratando das latitudes e longitudes (Figura 88, p. 121).  

 
Figura 88: Ângulos relacionados a latitudes e longitudes no contexto da Geografia. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 217) 
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Os autores diferenciam ângulos complementares e suplementares e explicam 

a realização das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão dos 

submúltiplos do grau (Figura 89, p. 122). 

 
Figura 89: Operações com medidas de ângulos utilizando submúltiplos do grau. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 219) 

 
 Verificamos que há a predominância do simbolismo, no que se refere as 

medidas dos ângulos, o que entendemos propiciar ao estudante o encapsulamento 

das operações com ângulos, o que não esteve presente no volume anterior.  

 Para finalização desse capítulo, os autores apresentam um breve resumo 

dos tópicos estudados dentre os quais destacamos duas atividades: uma compara 

uma expressão utilizada na linguagem coloquial com a ideia de ângulo como giro 

(Figura 90, p. 122) e outra em que o ângulo é apresentado em um contexto da 

formação do arco-íris (Figura 91, p. 123). 

 
Figura 90: Ângulo como giro comparado a uma expressão coloquial. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 223) 
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Figura 91: Ângulo na formação do arco-íris. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 224) 

 

 Essas atividades envolvem aplicações à Geografia e a Física, sendo esta 

outra característica da obra. Em um capítulo específico relacionado aos polígonos, 

encontramos a prova de que a soma das medidas dos ângulos internos de um 

triângulo é igual a 180º, realizada empiricamente, de duas maneiras: é feito o 

desenho de um triângulo qualquer, e são calculadas as medidas dos ângulos por 

meio do transferidor ou pelo recorte das pontas desse triângulo, encaixando-os em 

uma linha reta, formando um ângulo raso (Figura 92, p. 123; Figura 93, p. 124). 

 
Figura 92: Cálculo da soma dos ângulos internos de um triângulo por estimativa e medição 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 236) 
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Figura 93: Cálculo da soma dos ângulos internos de um triângulo recortes. 

 
FONTE: Coleção 03 (7.º ANO, p. 236) 

 

Entendemos assim, que o volume do 7.º Ano propõe experiências tanto 

relacionadas ao Mundo Conceitual Corporificado quanto ao Mundo Operacional 

Simbólico, devido à retomada e ampliação dos tratamentos de ângulo e pelas 

operações com as medidas de ângulos, inclusive a notação utilizada para 

representação de ângulo e as medidas dele. 

Dos processos de abstração, estão presentes o reconhecimento, a descrição 

e a definição, referentes aos ângulos e ao paralelismo. Entendemos que os autores 

não explicitam que se trata de uma definição, mas contém todos os elementos que 

irão compor a definição de conceito de ângulo. Salienta-se que nesse volume não 

estiveram presentes, em sua totalidade, as deduções das propriedades. Embora o 

encadeamento lógico apresentado para a soma das medidas dos ângulos internos 

de um triângulo, conforme a Figura 92 (p. 123), por exemplo, seja uma introdução 

considerável, a dedução dessa propriedade foi realizada somente por meio de uma 

constatação empírica. 

Verificamos que os recursos apresentados nesse volume, como o simbolismo, 

as representações dos ângulos, as próprias medidas e a ideia dinâmica de giro, 

podem permitir a vivência de novas experiências, acarretando no refinamento da 

linguagem, rumo à cristalização do conceito de ângulo como giro.  

No volume do 8.º Ano, identificamos algumas atividades similares às do 

volume do 7.º Ano, no que se refere à classificação de ângulos quanto suas medidas 

e ângulos suplementares e complementares integrados com a álgebra, como por 

exemplo, uma atividade que relaciona ângulos de inclinação com as provas de 

ciclismo (Figura 94, p. 125), mais uma alternativa que foi considerada para compor a 

imagem de conceito de ângulo.  
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Figura 94: Ângulos como inclinação relacionados às provas de ciclismo. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 14) 

 

Os autores apresentam uma atividade destinada à construção da bissetriz de 

duas formas distintas: por meio de dobraduras e por meio de régua e compasso, 

sendo seguidas de uma série de atividades que exploram essas construções (Figura 

95, p. 125), na qual destacamos uma que envolve a dobradura (Figura 96, p. 126). 

 

Figura 95: Determinando a bissetriz de um ângulo por meio de dobradura. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 15) 
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Figura 96: Identificação da bissetriz de um ângulo por meio de dobraduras. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 15) 

 

Ainda nesse capítulo, identificamos uma demonstração referente a ângulos 

opostos pelo vértice, sempre abordando as medidas nessa demonstração (Figura 

97, p. 127; Figura 98, p. 127). 
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Figura 97: Demonstração da igualdade das medidas de ângulos opostos pelo 

vértice. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 17) 

 

Figura 98: Definição de ângulos opostos pelo vértice e congruência entre eles. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 17) 

 

Verificamos que novamente há a predominância do simbolismo, por meio das 

medidas de ângulos. 

Inicia-se então, o estudo do paralelismo. Os autores retomam a definição de 

retas paralelas e fazem alguns comentários sobre duas retas paralelas interceptadas 

por uma transversal, destacando os pares de ângulos formados por elas, 

denominando os ângulos como correspondentes. Para provar a congruência dos 

ângulos, os autores se utilizam da medição dos ângulos por meio do transferidor 

(Figura 99, p. 128). 
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Figura 99: Prova da correspondência de ângulos por meio do transferidor. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 19) 

 

Em seguida, os autores iniciam uma série de demonstrações que tem o 

objetivo de relacionar cada par de ângulos correspondentes quando a reta 

transversal intercepta duas retas paralelas ou não. Destaca-se novamente, que as 

demonstrações sempre relacionam as medidas desses ângulos, como por exemplo, 

na Figura 100 (p. 128). 

 

Figura 100: Demonstração da congruência de ângulos colaterais internos e externos. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 21) 
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O volume do 8.º Ano é finalizado com uma revisão dos tópicos aprendidos, 

juntamente com uma série de atividades que retomam os conhecimentos contidos 

ou propostos nos outros volumes, como ângulos complementares e suplementares, 

operações com os submúltiplos do grau, entre outros tópicos abordados nesse 

volume. 

Identificamos, em um capítulo específico destinado ao estudo dos polígonos, 

que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é demonstrada pelo 

teorema do ângulo externo (Figura 101, p. 129), já a soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo é estudada somente no ambiente virtual GeoGebra, 

calculando as medidas dos ângulos de um triângulo qualquer, colocando esses 

valores em uma planilha e efetuando a soma (Figura 102, p. 130). 

 

Figura 101: Demonstração da soma das medidas dos ângulos externos de um 

polígono. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 21) 



130 

 

Figura 102: Prova das medidas dos ângulos internos de um triângulo, no Geogebra. 

 
FONTE: Coleção 03 (8.º ANO, p. 21) 

 

Verificamos que esse volume contempla atividades que podemos caracterizar 

como corporificadas, simbólicas e formais, o que pode promover experiências nos 

Três Mundos da Matemática. No estudo proposto para os ângulos e paralelismo, a 

organização da apresentação pode permitir que esses conceitos sejam 

categorizados, encapsulados e definidos, porém a definição formal de ângulo não foi 

utilizada para provar algumas propriedades. Verificamos também que, nas 

demonstrações das propriedades do paralelismo, os recursos utilizados eram 

sempre relacionados às medidas. 

Verificamos que essa coleção atende os quatro elementos da abstração, o 

reconhecimento, a descrição, a definição e a dedução, uma vez que, entre os 

recursos identificados, encontramos o ângulo apresentado numa variedade de 

situações, com predominância da ideia de giro. Os elementos que seriam utilizados 

na definição de ângulos foram descritos, a definição formal de ângulo esteve 

subjacente na coleção e as demonstrações das propriedades do paralelismo 

também foram realizadas.  

Entendemos que a definição de conceito foi explorada na coleção, de forma 

implícita, e que a imagem de conceito de ângulo de um estudante, que segue essa 

coleção pode conter os mesmos elementos das outras coleções, no que se refere a 

ângulo como giro, ou seja, a coleção pode gerar uma imagem de conceito de ângulo 

rica nesse aspecto dinâmico, porém insatisfatória nos outros aspectos estáticos, 

quando comparada as outras coleções analisadas. 
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Por fim, verificamos que essa coleção integra os Três Mundos da Matemática, 

mesmo que os aspectos simbólicos tenham sido, muitas vezes, predominantes. 

 Verificamos nessa análise que as três coleções apresentam diferentes 

aspectos e distintos tratamentos referentes aos ângulos e na condução ao 

paralelismo, e se constituem em propostas que constituem experiências relativas a 

diferentes percursos nos Três Mundos da Matemática. 

 As três coleções apresentam também algumas semelhanças com os 

aspectos abordados na introdução do estudo dos ângulos no Capítulo 1. A análise 

dos dados mostrou as ideias estáticas de ângulos como abertura nas duas primeiras 

coleções, a ideia estática de região e dinâmica de giro, na terceira coleção. As 

propostas de encaminhamento à definição de ângulo pelos autores, também 

possuem semelhanças com o que Euclides, Arnauld e Clairaut, consideram como 

ângulo, segundo Barbin (1996). Os demais recursos, atividades e tratamentos 

referentes a ângulos e paralelismo não apresentam diferenças significativas nas três 

coleções. 

 Na primeira coleção encontramos a relação de ângulos com dobraduras. 

Destaca-se também por apresentar atividades que podem refinar a linguagem, por 

meio de diferentes representações de ângulos. 

 Na segunda coleção encontramos elementos que a diferenciam, como: a 

distinção de regiões convexas e não convexas de um ângulo; a distinção entre retas 

paralelas e ortogonais, por meio de um desafio; a explicação do tamanho aparente 

de objetos, por meio de ângulos; a integração de ângulos como as simetrias e 

construções de polígonos; e principalmente o incentivo às demonstrações, a fim de 

permitir a construção do vocabulário geométrico. 

 A terceira coleção também apresenta certa preocupação com o 

encaminhamento formal das propriedades de ângulos e paralelismo, principalmente 

quanto à prova de algumas propriedades, como por exemplo, a soma das medidas 

dos ângulos internos de um triângulo, sendo feita por meio de um software de 

geometria dinâmica, o Geogebra. Dentre as atividades, destaca-se uma quantidade 

considerável de demonstrações com as medidas dos ângulos, bem como a 

estimativa da medida de ângulos. Destaca-se também, como recurso da coleção, 

dentre as três analisadas, a sistematização de ângulos e paralelismo, por meio do 

software de geometria dinâmica, o que entendemos poder contribuir ao estudante, 
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um enriquecimento da imagem de conceito de ângulo e o desenvolvimento do 

raciocínio geométrico.  

 Se considerarmos os comentários de Tall (2013), referentes ao raciocínio 

matemático, percebemos que os volumes do 6.º Ano de todas as coleções, se 

limitam à Matemática Prática, pois em todas elas identificamos o reconhecimento e a 

descrição das ideias de ângulo e paralelismo, além do fornecimento de experiências 

práticas com operações com as medidas dos ângulos.  

 Os volumes do 7.º Ano retomam as atividades da Matemática prática, 

aperfeiçoando-as até os volumes do 8.º Ano, num caminho à Matemática Teórica, ou 

seja, ocorre a sofisticação de atividades corporificadas e simbólicas, baseada em 

definições, inclusive as propriedades de ângulos e paralelismo, que podem ser 

utilizadas na dedução de provas e demonstrações. A Matemática Formal, onde as 

provas formais axiomáticas e a demonstração de teoremas, embasadas em 

definições teóricas, não compõem o objetivo dos anos finais do Ensino 

Fundamental, por isso não compõem o objetivo das coleções, e surgem, de maneira 

simplificada, apenas quando a oportunidade o permite, em pelo menos duas delas.  

 Todas as coleções fornecem a definição de conceito de ângulo, uma mais 

explícita que as outras. Já a imagem de conceito de ângulo pode ser considerada 

rica em todas elas, cada coleção com sua especificidade. Independente dessas 

distintas abordagens para ângulo, o caminho natural para o ensino de ângulos e 

paralelismo foi o mesmo. 

 No mapeamento prévio realizado, conforme já destacado, verificamos 

algumas particularidades ou especificidades restritas a cada coleção. Por exemplo, 

identificamos uma coleção que inicia o estudo de ângulos e paralelismo, abordando 

linhas como ideia de retas, classificando-as em paralelas, concorrentes ou 

perpendiculares; a construção de um ângulo reto por meio de dobraduras e 

informando que ele é a quarta parte de uma volta completa; a classificação de 

ângulos relacionada com a movimentação do corpo e com a utilização do geoplano; 

algumas aplicações de ângulos, como por exemplo, o ângulo de visão de um 

motorista dentro de um carro até mesmo ângulos relacionados a ergonomia; e um 

capítulo destinado ao estudo das demonstrações. 

 Em outra coleção, é sugerida ao professor a utilização de um leque japonês 

para identificar ângulos agudos, obtusos, reto e raso e, ângulo de visão relacionado 

ao futebol. Verificamos que uma coleção possui foco no estudo de ângulos e 
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paralelismo baseado na indução até o 7.º Ano, priorizando no volume do 8.º Ano, os 

processos dedutivos. Enfim, as outras sete coleções apresentam, no geral, o mesmo 

conteúdo relacionado às três coleções selecionadas, ou seja, alguns aspectos de 

ângulos e paralelismo são mais enfatizados do que outros, diferenciando-as apenas 

em detalhes mínimos. 

 Por fim, entendemos que todas as coleções recomendadas pelo PNLD 2014 

(BRASIL, 2013), especialmente as coleções analisadas, podem propor uma jornada 

pelos Três Mundos da Matemática, segundo Tall (2013), por recursos e atividades 

corporificadas, simbólicas ou formais. 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo dos capítulos dessa dissertação, apresentamos distintos 

tratamentos referentes a ângulos e paralelismo. Buscamos analisá-los, assim seu 

encaminhamento para o paralelismo, escolhendo três entre as dez coleções de 

livros didáticos recomendados pelo PNLD 2014 (BRASIL, 2013). Nesse ponto, 

podemos retomar as duas questões de pesquisa apresentadas na Introdução:  

 

“Os recursos e atividades encontrados nos livros didáticos para o estudo 

dos ângulos propõem um caminho pelos Três Mundos da Matemática, ou 

seja, podem ser caracterizados como propostas de experiências 

relacionadas ao Mundo Corporificado, explorando as noções de ângulos, 

no Mundo Simbólico, explorando as medidas de ângulos e suas 

propriedades e, no Mundo Formal, explorando a definição de ângulo e 

seu encaminhamento para o paralelismo?” 

 

 Verificamos que as coleções analisadas, com suas devidas particularidades, 

contêm propostas que permitem experiências inseridas no Mundo Conceitual 

Corporificado, mediante as ideias de ângulos relacionadas ao conceito, como 

explicitamos no capítulo I. Podemos destacar que a coleção 01 apresentou 

atividades que relacionavam ângulos à abertura entre duas semirretas e, 

principalmente, o desenvolvimento do refinamento da linguagem, o que 

consideramos permitir um tratamento mais formal em provas e demonstrações. Já 

na coleção 02 encontramos outras ideias associadas aos ângulos, como inclinação, 

região do espaço, abertura e giros, sendo esta última, principal característica da 

Coleção 03. Destacamos que as ideias de ângulos, bem como a construção deles 

por meio de instrumentos de desenho, podem permitir a corporificação desse 

conceito, possibilitando a formação de imagens mentais.  

 Em relação ao Mundo Operacional Simbólico, a Coleção 03 pode permitir 

um estudo mais avançado de ângulos e paralelismo por meio de procedimentos 

simbólicos, devido à diversidade de recursos apresentados ao tratar da medida dos 

ângulos, bem como das demonstrações envolvendo essas medidas. A Coleção 02 

também propõe esse estudo das medidas, porém em menor escala e a Coleção 01, 
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apresentou poucos recursos simbólicos, ou seja, explicações sobre como realizar as 

operações entre as medidas, ficando essa tarefa responsabilidade do professor; 

propiciou, portanto, poucas oportunidades para um tratamento simbólico referente às 

medidas. 

 Na Coleção 01 encontramos algumas experiências relacionadas ao Mundo 

Formal Axiomático, como foi o caso da apresentação da definição formal da 

bissetriz. Nas Coleções 02 e 03 a sequência das atividades foi encaminhada de 

forma a favorecer experiências inseridas nesse Mundo. Nelas encontramos a 

apresentação de recursos que demonstram algumas propriedades de ângulos e as 

encaminham para o paralelismo. É importante destacar também, que dentre essas 

duas últimas coleções, a Coleção 03 apresentou um recurso tecnológico, o uso do 

software GeoGebra, o que consideramos ser mais um recurso para tratar ângulos e 

suas propriedades, como por exemplo, a soma das medidas dos ângulos internos de 

um triângulo e a construção de ângulos por meio de um software. 

 As três Coleções possuem os elementos característicos dos Três Mundos da 

Matemática e entendemos que um docente que aborda o ensino de ângulos e 

paralelismo, seguindo essas coleções, pode propiciar aos estudantes experiências 

diversas, sejam elas mais corporificadas, simbólicas ou formais. 

 

“O conjunto de atividades ou recursos abordados nas coleções 

analisadas podem favorecer o enriquecimento da imagem de conceito de 

ângulo ou a formação da definição de conceito de ângulo?” 

  

 Verificamos que um tratamento de ângulo que parte de atividades 

corporificadas, inseridas ou não no mundo das ideias, por meio de um processo de 

categorização, pode propiciar experiências inseridas no Mundo Conceitual 

Corporificado. Encontramos atividades com essas características em todas as 

coleções mapeadas e analisadas, que podem, assim, favorecer o enriquecimento da 

imagem de conceito de ângulo.  

 A abordagem das medidas dos ângulos, por meio de aspectos simbólicos, 

inclusive as operações entre essas medidas, podem propiciar experiências no 

Mundo Operacional Simbólico. As Coleções 02 e 03 apresentaram um 

encaminhamento de ângulos ao paralelismo, de maneira formal, acarretando assim, 
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experiências inseridas no Mundo Formal Axiomático e também voltadas à formação 

de uma definição de conceito de ângulo. 

 A Coleção 01, mediante o objetivo apresentado aos alunos, orientado pela 

discussão de problemas matemáticos, pode permitir maior refinamento da 

linguagem, o que entendemos um direcionamento à definição de conceito de ângulo. 

As outras coleções também puderam permitir experiências nessa direção, mediante 

a apresentação de recursos que explicitavam a representação de ângulos, bem 

como os elementos que compõem a definição formal de ângulo. Embora o conjunto 

de atividades dessa coleção direcione o estudo dos ângulos à definição de conceito 

de ângulo e as Coleções 02 e 03 contenha recursos e atividades nas quais 

predomina o direcionamento à imagem de conceito de ângulo, inferimos que todas 

as coleções podem propiciar tanto o enriquecimento da imagem de conceito quanto 

o amadurecimento da definição de conceito de ângulo. 

 Podemos relacionar os resultados da nossa análise a alguns dos aspectos 

observados nos trabalhos selecionados na revisão de literatura. 

 Na pesquisa de Miranda (2012), encontramos o ângulo tratado de três 

formas distintas: como região do espaço, como abertura de duas semirretas e como 

giro dos ponteiros de um relógio. Ao identificar esses tratamentos nos livros 

didáticos, a autora constatou que os sujeitos da pesquisa dela vivenciaram o 

processo de reconstrução dos conhecimentos referentes a ângulos, mediante a 

utilização de um jogo virtual. Nessa perspectiva, para Miranda (2012), é necessário 

que o estudante tenha conhecimento de mais um tratamento para ângulo, a fim de 

sistematizar esse conhecimento e evitar confusões quanto ao entendimento e falta 

de rigor da definição de ângulo. 

 Verificamos que as três coleções continham distintos tratamentos para 

ângulos, ou seja, ângulo como abertura entre duas semirretas (Coleção 01 e 02), 

região do espaço (Coleção 02) e giro dos ponteiros de um relógio (Coleção 03), o 

que pode permitir ao estudante, construir ou reconstruir conhecimentos sobre 

ângulos, conforme os sujeitos de pesquisa dessa autora. 

 A pesquisa de Gadotti (2008) também apontou que o professor deve 

apresentar mais de um tratamento para ângulos, ou seja, ângulos como abertura, 

giro e região, destacando que as palavras utilizadas na definição formal de ângulo, 

escolhida por ele, pertencem a uma única concepção de ângulo. Entendemos que a 

autora está se referindo ao fato do professor apresentar mais de um tratamento de 
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ângulo, como por exemplo, a definição de Arnauld (BARBIN, 1996), ângulo é “uma 

porção da superfície determinada pela parte proporcional de uma circunferência cujo 

centro é o ponto onde essas retas se encontram”, e que esta definição pertence à 

categoria de ângulos como região do espaço. Caso o professor adote um tratamento 

de ângulo como abertura, poderia ser escolhida a definição de Euclides (BARBIN, 

1996), destacando que aquele tratamento pertence à categoria de ângulo como 

abertura de duas semirretas. 

 Gadotti (2008) destaca também que é responsabilidade do professor, 

escolher o melhor tratamento para a definição de ângulo, visando os objetivos que 

ele pretende atingir com os alunos. Para essa autora, o conceito de ângulo é 

elementar na Geometria, mas há muitas dificuldades ao ensinar esse conteúdo nos 

anos finais do Ensino Fundamental, como por exemplo, a concepção de que ângulo 

representa a “curvinha” utilizada para sinalizá-lo ou até mesmo que todo ângulo é 

uma figura estática ou que precisa ter uma semirreta na horizontal. Verificamos na 

nossa pesquisa que as coleções apresentam distintos tratamentos para ângulos, e 

em cada coleção, nas orientações didáticas para o professor, os autores especificam 

seus objetivos ao apresentarem atividades ou recursos que contemplem concepções 

dinâmicas ou estáticas, inclusive as habilidades que o estudante pode desenvolver, 

caso o estudo de ângulos seja leve em consideração tais orientações. 

 Em consonância a distintas concepções, segundo Gomes e Ralha (2005), o 

conceito de ângulo é multifacetado, o que permite a flexibilidade aos autores de 

livros didáticos, ou, seja, a liberdade para escolher o tratamento referente aos 

ângulos que considerem mais adequado à orientação do seu projeto. 

 Entendemos que nosso estudo referente a ângulos e paralelismo pode 

permitir a professores da Educação Básica, tomar contato com uma diversidade de 

tratamentos referentes a ângulos e ampliar as perspectivas em relação ao assunto. 

Observamos que somente o livro didático pode não dar conta das possibilidades 

para o estudo dos ângulos, se optar por um único tratamento e deixar de lado as 

demais possibilidades.  

 As pesquisas na área da Educação Matemática que relacionem os distintos 

aspectos de ângulos e seu encaminhamento ao estudo do paralelismo, identificados 

nos livros didáticos e aqui expostos, podem esclarecer e auxiliar os docentes da 

Educação Básica na escolha de livros didáticos que contém diferentes tratamentos 

para os ângulos. 
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 Pesquisas que investiguem as concepções de ângulos dos estudantes, por 

meio de atividades e recursos que permitam experiências nos Três Mundos da 

Matemática, podem contribuir para a área da Educação Matemática, no que se 

refere ao ensino desse conteúdo. A investigação dos elementos que compõem a 

imagem de conceito e a definição de conceito de ângulo dos estudantes ou a 

identificação dos elementos que as compõem, após a utilização das coleções 

analisadas nessa dissertação, também são sugestões que consideramos contribuir 

para essa área.  
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