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RESUMO 

 

Colocamos como objetivo de nossa pesquisa verificar se livros paradidáticos podem 
constituir mais uma ferramenta pedagógica para o ensino de Geometria, em salas 
de aula das últimas séries do Ensino Fundamental brasileiro. Para tanto, 
escolhemos alguns textos paradidáticos e os analisamos, à luz das ideias de 
Fischbein (1993) de que, para ocorrer aprendizagem, em Matemática, um sujeito 
necessita dominar e inter-relacionar aspectos formais, intuitivos e algorítmicos, 
relacionados ao assunto em estudo. Os textos escolhidos foram “Geometria na 
Amazônia”; “Diálogo geométrico”; “Formas num mundo de formas”; “Lógica? É 
lógico!”; e “Descobrindo o teorema de Pitágoras”, conforme os objetivos propostos 
pelos autores de, respectivamente, trabalhar: construções geométricas; a passagem 
da geometria bidimensional para a tridimensional; formas geométricas 
bidimensionais e tridimensionais; ideias relacionadas ao raciocínio lógico em geral; e 
o Teorema de Pitágoras. Para conseguir respostas à nossa questão de pesquisa 
“Os textos apresentados em livros paradidáticos de Geometria evidenciam aspectos 
formais, algorítmicos e intuitivos, na perspectiva de Fischbein?”, apresentamos um 
resumo de cada um destes livros e destacamos passagens, que consideramos 
importantes sob a ótica de Fischbein, para verificar se a leitura dessas obras pode 
contribuir para a inter-relação daqueles aspectos. Nossa análise revelou que, em 
geral, os livros analisados evidenciam aspectos intuitivos e, em alguns trechos, dois 
dos aspectos, entre formais, algorítmicos e intuitivos. Assim, cada um deles pode, e 
deve, ser cuidadosamente explorado pelo professor, a fim de promover, junto aos 
alunos, a inter-relação dos três aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 1. Paradidático; 2. Geometria; 3. Aspectos formais; 4. Aspectos 
intuitivos; 5.  Aspectos algorítmicos. 
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ABSTRACT 

 

We Put as goal of our research check books para-didactic may constitute one more 
tool for teaching the teaching of Geometry, in classrooms from the last series of 
brazilian Elementary Education. For both, we chose some texts para-didactic and the 
analyzed in the light of the ideas of Fischbein (1993) that, to occur learning, in 
Mathematics, a subject needs dominate and inter-relate formal aspects, intuitive and 
algoritmicos, related to the subject of study. The texts chosen were "Geometry in the 
Amazon"; "Dialog geometric"; "Forms in a world of forms"; "Logic? IT is logical! "; and 
"Discovering the theorem of Pythagoras", according to the objectives proposed by 
the authors of, respectively, to work: geometric constructions; the passage of the bi-
dimensional geometry for the three-dimensional; geometric forms two-dimensional 
and three-dimensional; ideas relating to the logical reasoning in general; and the 
Theorem of Pythagoras. To get answers to our research question The texts 
presented in books of para-didactic Geometry show formal aspects, algoritmicos 
intuitive and, from the perspective of Fischbein' ", we present a summary of each one 
of these books and we highlight passages, which we consider to be an important 
from the perspective of Fischbein, to check that the reading of these works may 
contribute to the inter-relationship of those aspects. Our analysis showed that, in 
general, the analyzed books show aspects intuitive and, in some passages, two of 
the aspects, between formal, algoritmicos and intuitive. Thus, each one of them can, 
and should be carefully explored by the teacher, in order to promote, together with 
the students, the interrelationship of the three aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-word: 1. Books para-didactc, 2. Geometry, 3, Aspects formal, 4. Aspects 
intuitive, 5 Aspects algorithmic. 
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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para a realização de nossa pesquisa, elaboramos, nesta ordem, uma 

introdução, seis capítulos e as referências. 

Na Introdução, contamos o caminho percorrido por nós em nossa trajetória 

profissional, desde a Graduação até o Mestrado, passando por uma Especialização, 

com os motivos que nos levaram ao contato com livros paradidáticos, nossas 

dificuldades com a Geometria, como aluno e como professor de Matemática e 

porque escolhemos fazer um Mestrado em Educação Matemática. Nesta parte de 

nossa dissertação, utilizamos a primeira pessoa do singular. 

No Capítulo I, justificamos nossa pesquisa, com o tema Geometria e com os 

livros paradidáticos. Ao final, colocamos nosso objetivo e nossa questão de 

pesquisa. A partir deste ponto de nosso texto, usamos a primeira pessoa do plural. 

No Capítulo II, achamos necessário descrever porque consideramos 

importante o Ensino de Geometria em geral e trazemos um pouco da História do 

Ensino de Geometria no Brasil, antes, durante e depois do período que ficou 

conhecido como Movimento da Matemática Moderna (MMM), tendo como referência 

trabalhos de diversos autores como Pavanello (1989), Meneses (2007), Constantino 

(2006), Fainguelernt (1997), Valente (2007) e Camargo (2009). 

 No Capitulo III, estabelecemos um paralelo entre o surgimento, no Brasil, 

dos livros didáticos e dos paradidáticos, mostrando o contexto e as razões para 

justificar a criação destes últimos e relacionamos os primeiros livros paradidáticos 

brasileiros. 

No Capitulo IV, apresentamos o embasamento teórico sobre o qual nos 

apoiamos para validar nossa pesquisa, com as ideias de Efraim Fischbein (1993) de 

que, para ocorrer aprendizagem em Matemática, é preciso que o sujeito domine e 

interrelacione aspectos formais, algorítmicos e intuitivos do assunto que está sendo 

estudado e também os resumos dos livros que foram objeto de nossa pesquisa. 
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 No Capitulo V, estão descritas as análises realizadas, sob a luz das ideias 

de Fischbein (1993). 

No Capitulo VI, fazemos uma explanação sobre as leituras realizadas e 

respondemos nossa questão de pesquisa. 

Finalizando, apresentamos as referências bibliográficas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cursei toda minha Educação Básica (1º ano do Ensino Fundamental até o 3º 

ano do Ensino Médio) na Escola Estadual Professor Mauricio Nazar e, durante este 

período, nenhum dos professores de Matemática abordou o conteúdo Geometria. 

Acreditei, ou melhor, nunca parei para refletir sobre a importância do ensino 

de Geometria para a formação intelectual do aluno e achava, até então, ter recebido 

uma boa formação referente à Matemática, pois sempre tirei boas notas nesta 

disciplina. 

Concluí o ensino médio em 1999 e, no ano seguinte, ingressei na 

Universidade Guarulhos no curso de Licenciatura em Matemática e, logo no primeiro 

semestre de 2000, tive uma disciplina chamada Construções Geométricas. 

Foi a partir daí que tive contato, pela primeira vez, com o conteúdo de 

Geometria com o qual, para minha surpresa, comecei a ter dificuldades. Eu, que 

sempre havia tirado as melhores notas em Matemática, fiquei muito preocupado, 

decepcionado e decidi que precisava fazer algo, caso contrário seria reprovado 

nesta disciplina. 

Fui conversar com a Professora Dumara Coutinho Tokunaga Sameshima, que 

era a responsável pela disciplina, e expliquei a ela que, durante toda a minha vida 

escolar, não havia tido qualquer tipo de contato com a Geometria plana e precisava 

de ajuda para conseguir superar as dificuldades. Ela, então, me disse que seria bom 

que eu pudesse ler um livro paradidático intitulado “Geometria na Amazônia”, de 

autoria de Ernesto Rosa Neto, que tratava justamente de construções geométricas, 

de uma maneira contextualizada e isto poderia facilitar meu entendimento do 

assunto. 

No dia seguinte, fui comprar o tal livro, pois estava apavorado. Comecei a 

leitura e, de início, achei estranho como uma história de pessoas perdidas na mata 



 

 
 

17 

amazônica poderia me ajudar; mas, com o aprofundamento da leitura, percebi que 

realmente fazia sentido a abordagem escolhida por Rosa Neto (2004). 

Na semana seguinte, quando tive aula da disciplina Construções 

Geométricas, após já ter efetuado a leitura do livro, percebi que compreendia um 

pouco mais o que estava sendo tratado e até era capaz de acompanhar o raciocínio 

das construções propostas pela professora. 

Este foi meu primeiro contato com o livro paradidático, um importante 

instrumento que me auxiliou a concluir a disciplina Construções Geométricas sem 

maiores preocupações. Em 2002, eu me formei e, neste mesmo ano, comecei a 

atuar como professor eventual de Matemática na área de ensino. 

Confesso que foi uma experiência pouco agradável, pois o professor eventual 

é um professor substituto, que atua na ausência do professor titular e isto causa um 

desconforto, tanto nos alunos, que preferem sair um pouco antes do horário, como 

também nos professores, que se sentem ameaçados, talvez pela comparação que 

os alunos fazem com o professor eventual. 

Em 2003, houve um concurso público para a contratação de professores para 

o Estado de São Paulo, do qual eu participei e no qual fui aprovado. Pensei comigo 

mesmo que tudo iria ser melhor, pois, como professor titular, com certeza deveria 

ser muito mais fácil e agradável trabalhar. 

Realmente, constatei que é um pouco mais agradável ser o professor titular 

da sala de aula, até me deparar com vários alunos fazendo-me questionamentos 

sobre o uso e a aplicação de certos conteúdos de Matemática e recordo-me de uma 

pergunta em especial que foi: para que serve a Geometria? E eu não tinha resposta 

para a maioria destas perguntas, pois, na minha posição de aluno, nunca havia me 

preocupado com a utilização dos conteúdos, simplesmente gostava de realizar os 

cálculos. 

Ao refletir sobre esta e outras perguntas dos meus alunos, pesquisei e 

percebi um ramo da Geometria que se ocupa do estudo das coisas que estão no 

plano (bidimensionais) ou que estão no espaço e possuem três dimensões: os 
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corpos geométricos tridimensionais, que se chamam simplesmente corpos 

geométricos (MACHADO, 2003, p. 47). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

Matemática, o tratamento dado à Geometria é o seguinte: 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo 
de Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o 
aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 
mundo em que vive. 

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com 
situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se 
interessar naturalmente. O trabalho com noções geométricas 
contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula 
o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 
regularidades etc (Parâmetros Curriculares Nacionais. 1998. P. 51). 

Mas os questionamentos dos alunos, de alguma forma, mexeram comigo, de 

tal modo que fizeram emergir em mim algumas inquietações e resolvi que precisava 

me aperfeiçoar para ser capaz de responder algumas das questões. Fui então 

pesquisar e me informar sobre os cursos de especialização em algumas instituições 

de nível superior. 

Acabei optando pela mesma instituição em que conclui minha graduação, 

pelo fato de ser a única que oferecia o curso pelo qual me interessei, na cidade de 

Guarulhos, onde resido. E também, como eu era ex-aluno, receberia um desconto 

maior. Marquei uma entrevista com a coordenadora do curso, com o intuito de saber 

um pouco mais sobre o mesmo. 

Chegado o dia do encontro com a coordenadora, fui surpreendido, pois esta 

pessoa era a Professora Dumara, que havia me indicado o livro paradidático. 

Conversamos um pouco de modo informal e fui obtendo as informações sobre qual a 

finalidade de se cursar uma Pós-Graduação em Educação Matemática. Explicou-me 

ela que o principal motivo é que, no Curso de Especialização, eu poderia investir na 

área que havia escolhido, ou seja, eu poderia aprofundar meus conhecimentos, 

pesquisando sobre Educação Matemática.  
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Lembro-me que a professora me fez a seguinte pergunta: por que você está 

procurando um curso de Especialização? Minha resposta foi que queria me tornar 

um professor melhor e que também tinha a pretensão de lecionar na Universidade 

Guarulhos. Então, ela retirou os óculos e me olhou no fundo dos olhos e disse: “Este 

é o primeiro passo, você está no caminho certo para alcançar seus objetivos”. 

No inicio de 2005, iniciei o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Educação 

Matemática e como já tinha o objetivo de trabalhar com Geometria, a professora 

Dumara aceitou o desafio de ser minha Orientadora e, juntos, decidimos realizar 

uma pesquisa sobre livros paradidáticos de Matemática que abordassem conteúdos 

de Geometria. 

Em minha Monografia, intitulada “Livro Paradidático: Uma Alternativa para o 

Ensino da Geometria, nas Séries Finais do Ensino Fundamental” (SILVA, 2006), 

elaborei uma análise crítica, uma sinopse e resumos de cada um dos oito livros 

selecionados, sendo quatro da editora Ática e os outros da editora Scipione. 

Também apresentei sugestões quanto ao melhor momento para sua 

utilização nas séries indicadas. Com o desenvolvimento desta pesquisa, fui capaz de 

ampliar meu conhecimento sobre Geometria e comecei a preocupar-me com o seu 

ensino, que estava sendo deixado de ser ministrado. Segundo os PCN: 

No entanto, a Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de 
Matemática e, muitas vezes, confunde-se seu ensino com o das 
medidas. Em que pese seu abandono, ela desempenha um papel 
fundamental no currículo, na medida em que possibilita ao aluno 
desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, 
descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. 
Também é fato que as questões geométricas costumam despertar o 
interesse dos adolescentes e jovens de modo natural e espontâneo. 
(Parâmetros Curriculares Nacionais. 1998. P. 122.) 

Conclui o curso de Especialização em meados de 2006 e senti necessidade 

de prosseguir e aprofundar meus estudos, porém não dispunha de recursos 

financeiros para ingressar num Mestrado, então me organizei para este objetivo. 

No final de 2008, participei das etapas para a seleção ao ingresso no 

Mestrado em Educação Matemática da UNIBAN-SP e, no 1º semestre de 2009, 

iniciei o curso, com a ideia fixa de dar continuidade a um estudo mais aprofundado, 
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com a intenção de explorar as potencialidades e limitações contidas em livros 

paradidáticos sobre Geometria. 

Em uma tarde de sábado do dia 14 de março de 2009, em uma conversa 

formal com a Professora Doutora Tânia M. M. Campos, contei-lhe que pretendia 

desenvolver minha pesquisa com os livros paradidáticos, e ela me pediu para 

procurar a Professora Vera ou a Professora Ana Paula. 

Fui então conversar com a Professora Vera Helena Giusti de Souza que, de 

inicio, aceitou-me como orientando e, após alguns encontros, ela foi tomando 

conhecimento de meu interesse de pesquisa e apresentou-me as ideias de Efraim 

Fischbein (1993) sobre as componentes formal, algorítmica e intuitiva, que pareciam 

se encaixar perfeitamente com o tipo de pesquisa que estava disposto a realizar, 

pois nossa intenção é pesquisar se a forma de apresentar a Geometria 

contextualizada e com aplicabilidade poderia auxiliar o trabalho do professor no 

processo de ensino. Para isto, propusemo-nos a realizar uma leitura e uma análise 

de alguns livros paradidáticos, à luz das ideias de Fischbein. 

A professora Vera Helena Giusti de Souza aconselhou-me a pesquisar alguns 

materiais (livros, artigos, dissertações e teses) que tratassem o assunto de livros 

paradidáticos e de Geometria.  Encontramos poucos trabalhos envolvendo os livros 

paradidáticos e, dentre eles, selecionamos para leitura as dissertações de mestrado 

de Pavanello (1989), Dalcin (2002) e Constantino (2006). 

O motivo destas escolhas se dá pelo fato de se ligarem a algum elemento 

relacionado com nossa pesquisa: Pavanello (1989) trata do abandono do ensino da 

Geometria; Dalcin (2002) analisou, em livros paradidáticos de Matemática, se a 

articulação entre as figuras, o texto escrito e a simbologia utilizada facilita o 

entendimento dos textos; e Constantino (2006) realizou sua pesquisa em geometria 

dinâmica, tendo como um de seus teóricos Fischbein (1993). 

A partir dos elementos apresentados acima, juntamente com a convicção de 

que os livros paradidáticos podem auxiliar o ensino da Geometria, demos corpo ao 

nosso trabalho, com o intuito de encontrar uma forma de promover e incentivar o uso 

de livros paradidáticos de Geometria. 
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CAPÍTULO I  

I.1. JUSTIFICATIVA 

O mundo em que vivemos e crescemos é essencialmente geométrico. Para 

que possamos percebê-lo como espaço tridimensional, não precisamos 

obrigatoriamente de conhecimentos formais nem de saberes escolares. 

O estudo da Geometria pode ser relacionado a diversas situações da vida 

cotidiana. Na natureza, por exemplo, a flor que apresenta três pétalas triangulares, 

conhecida por primavera; outras, com quatro pétalas cujas pontas parecem estar 

sobre os vértices de um quadrado, como a ixória. Pode-se encontrar, ainda, a forma 

pentagonal, no simples cortar de uma carambola, na petúnia, nas orquídeas e 

azáleas; e as formas hexagonais utilizadas pelas abelhas em suas colmeias (os 

alvéolos). 

Nas construções (prédio, casas, móveis, esculturas, etc.), utilizam-se muitos 

conhecimentos ligados à Geometria desde o início da obra. Na construção de uma 

parede, para deixá-la perpendicular ao chão, é correto fazer uso de um prumo, 

instrumento que consiste de linha ou barbante amarrado a um peso qualquer, pelo 

qual se pode verificar a perpendicularidade em relação ao solo (ver Figura 5, 

Geometria na Amazônia, p. 35), para que ela não fique inclinada ou abaulada. 

De acordo com os PCN, precisamos e podemos enfatizar, 

[...] as noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de 
perpendicularismo, as classificações de figuras geométricas (quanto 
à planicidade, quanto à dimensionalidade), relações entre figuras 
espaciais e suas representações, a exploração das figuras 
geométricas planas, pela sua decomposição e composição, 
transformação (reflexão, translação e rotação), [...] (BRASIL, 1998, 
p.68). 

Para assentar uma porta ou uma janela, o profissional deve calcular o ponto 

médio ou a bissetriz da parede, para que essa porta ou janela possa abrir ou fechar 

sem interrupções. Para assentar pisos ou azulejos, o mesmo profissional deve 
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utilizar noções de área. Significa dizer que deverá calcular o resultado da 

multiplicação da largura pelo comprimento, de onde obterá a quantidade, em metros 

quadrados, do material necessário para cobrir o espaço em questão. Estas 

considerações são fruto de observações simples, admitidas e trazidas ao contexto 

somente para demonstrar que o assunto é, realmente, de uso habitual e integra o 

dia-a-dia de todos, independentemente da área de atuação. 

Podemos perceber que, na Geometria, existe a possibilidade de 

contextualizar alguns conteúdos, possibilitando ao aluno perceber e valorizar sua 

presença nos elementos da natureza e da própria criação do homem, podendo os 

exemplos citados acima, contribuir para uma maior apropriação dos conteúdos. 

A força da descrição de Heródoto é etimológica: “geometria” origina-se do 

prefixo “geo”, que é derivado de “gê (grego)”, significa a terra; e ainda “metria”, 

provem do verbo “métrein”, que significa “medir”. E assim temos 

“geometria=medida da terra”, e a ideia de que ela teria nascido da agrimensura 

(CONSTANTINO, 2006). 

A noção de distância foi um dos conceitos geométricos “percebidos” pelo 

homem, de acordo com Boyer: 

Heródoto e Aristóteles não quiseram se arriscar a propor origens 
mais antigas que a civilização egípcia, mas é claro que a Geometria 
que tinha em mente possuía raízes mais antigas. Heródoto mantinha 
que a Geometria se originava no Egito, pois acreditava que tinha 
surgido da necessidade da prática de fazer novas medidas de terras 
após cada inundação anual do vale do Rio Nilo. Aristóteles achava 
que a existência no Egito de uma classe sacerdotal com lazeres é 
que tinha conduzido ao estudo da Geometria (BOYER, 1996, pág. 4). 

A Geometria é utilizada pelo homem desde a idade da pedra, pois, no 

momento em que começou a cultivar a terra, percebeu a necessidade de 

desenvolver este conhecimento, para construir moradias, delimitar terrenos, 

principalmente após as inundações dos rios Nilo (Egito), Tigre e Eufrates 

(Mesopotâmia), dentre outros (PAVANELLO, 1989). 

É possível e desejável, todavia, que o argumento da utilização da Geometria 

na vida cotidiana – pessoal, profissional ou escolar – permita e desencadeie o 
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reconhecimento de que sua importância ultrapassa esse uso imediato perceptual 

para ligar-se a aspectos mais formativos (FISCHBEIN, 1993). 

No Brasil, recomenda-se o ensino de Geometria já nas séries iniciais por meio 

das Orientações Curriculares Nacionais, elaboradas e publicadas pelo SEF/MEC. 

Nesses documentos, temas como transformações geométricas, localização de 

figuras, deslocamento no plano, sistemas de coordenadas, comprimentos, massa, 

tempo, capacidade são recomendados nos blocos “Espaço e Forma” e “Grandezas e 

Medidas” do Currículo de Matemática para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998). 

Em consonância com os PCN, a Proposta Curricular de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2008) prevê que o ensino de Geometria, para o Ensino Fundamental, 

inicialmente deve ocupar-se com o reconhecimento e com a representação e 

classificação de formas planas e espaciais, calculo de áreas e volumes a partir de 

malhas quadriculadas. 

Dentre os vários objetivos indicados como norteadores dentro dos PCN, 

achamos conveniente destacarmos os que competem à Geometria: 

_ Estabelecer pontos de referência para interpretar e representar a 
localização e movimentação de pessoas ou objetos, utilizando 
terminologia adequada para descrever posições. 

_ Identificar características das figuras geométricas, percebendo 
semelhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e 
decomposição, simetrias, ampliações e reduções (BRASIL, 1997, 
p.56). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática são considerados 

norteadores oficiais no processo de ensino de Matemática. 

Segundo os PCNs, a Geometria, assim como os demais campos 

matemáticos, devem ter a mesma importância no currículo escolar “[...] porque, por 

meio deles, o aluno desenvolve o pensamento que permite compreender, descrever 

e representar, de forma organizada o mundo em que vive” (BRASIL, 1998, p.51). 

Apesar de a Geometria estar à vista em todas as partes como algo concreto, 

os conceitos são abstratos e precisamos utilizar notações e terminologias complexas 

e, muitas vezes, ambíguas, tendo a Matemática como linguagem. Isto pode acabar 
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por desenvolver, nos alunos, ansiedades, medos e inseguranças, que podem 

prejudicar os processos de ensino e de aprendizagem. Por outro lado, alguns 

professores não se sentem capacitados para ministrarem este conteúdo 

(PAVANELLO, 1989). Logo, é possível perceber que tanto o ensino como a 

aprendizagem de Geometria dependem de diversos fatores, dentre eles, a 

preparação de professores e de recursos, tanto didáticos como paradidáticos, que 

possam contribuir positivamente para este processo. 

Uma das muitas justificativas desse fato ocorrer é a maneira como o conteúdo 

é apresentado ao aluno. Em algumas ocasiões, 

[...] o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo de 
definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de 
exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação, e pressupõe que o 
aluno aprenda pela reprodução. Assim, considera-se que uma 
reprodução correta é evidência de que ocorreu a aprendizagem 
(BRASIL, 1998, p.37). 

 

No nosso entender, a elaboração de recursos e de pesquisas com livros 

paradidáticos pode auxiliar o professor a estabelecer estratégias atraentes para o 

processo de ensino de Geometria. Compreendemos que o livro didático exerce um 

importante papel no ensino, mas, segundo os PCN, 

[...] apesar de toda a sua importância, o livro didático não deve ser o 
único suporte do trabalho pedagógico do professor. É sempre 
desejável buscar complementá-lo, seja para ampliar suas 
informações e as atitudes nele propostas ou contornar suas 
deficiências, seja para adequá-lo ao grupo de alunos que o utilizam. 
(BRASIL, 2008, p. 12) 

Dalcin (2002) comenta, em sua Dissertação, em relação aos livros 

paradidáticos que “... ainda hoje é difícil oferecer uma caracterização razoável desse 

material”. Segundo ela 

[...] Trata-se de um material que tem a função de auxiliar no processo 
de ensino e aprendizagem, o qual pode ou não ser utilizado 
paralelamente ao livro didático. Professores e estudantes acabam 
assumindo tal concepção. O paradidático é então encarado como um 
material que pretende fazer parte do universo escolar, assim como 
os livros didáticos, embora seu papel seja o de “coadjuvante”, uma 
vez que o “papel principal” é reservado ao livro didático (DALCIN, 
2002, p.47 e 48). 
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A definição elaborada por Zamboni (1991), sobre material paradidático, foi a 

seguinte: 

Para os editores, são considerados paradidáticos as publicações que 
têm como objetivo subsidiar o trabalho pedagógico. Consideramos 
como didática toda a produção usada pelo professor na sua atividade 
docente. A diferença que se observa entre o chamado livro didático e 
o paradidático é uma questão de forma e não de conteúdo (CURY, 
1997, p. 16). 

Pavanello (1989), em sua Dissertação de Mestrado, busca uma explicação e 

justificativa para entender porque o ensino da Geometria, uma disciplina que 

estimula a formação intelectual do indivíduo, é abandonado. 

 Dalcin (2002), em sua Dissertação de Mestrado, analisou, nos livros 

paradidáticos de matemática, se a articulação entre as figuras, texto escrito e 

simbologia facilitam o entendimento dos textos. Nossa interpretação é que não foi 

intenção da pesquisadora explorar o objeto matemático tratado nestes livros. 

Constantino (2006), em sua Dissertação de Mestrado, analisou as possíveis 

contribuições proporcionadas pelo software Cinderella para o ensino e a 

aprendizagem da Geometria. 

Após estas leituras, decidimos realizar nossa pesquisa com livros 

paradidáticos de Matemática que abordem o tema Geometria. Por meio de uma 

análise desses livros, para verificar se os textos apresentados contemplam os 

argumentos de Efraim Fischbein (1993). Este destacava que a atividade matemática 

de um sujeito envolve três aspectos: o formal, o intuitivo e o algorítmico; e que um 

estudante precisa conhecê-los e interrelacioná-los para ter sucesso numa tarefa 

matemática. 

 

I.2. OBJETIVO 

 

Buscamos investigar se tais livros permitem ao leitor trazer à tona a interação 

entre os aspectos formais, intuitivos e algorítmicos defendidos por Fischbein (1993). 
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Inspirados que fomos pelas ideias desse Autor sobre tais aspectos, 

colocamos o seguinte objetivo de pesquisa: analisar livros paradidáticos de 

matemática que discutam o conteúdo de Geometria das séries finais do Ensino 

Fundamental e tendo em mente, como objetivo maior, incentivar a utilização de 

livros paradidáticos de Matemática em sala de aula, como sendo mais um recurso 

pedagógico. E, com este objetivo, propusemo-nos a responder as seguintes 

questões de pesquisa. 

 

I.3. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Textos apresentados em livros paradidáticos de Matemática, que abordam o 

conteúdo de Geometria, evidenciam aspectos formais, intuitivos e algorítmicos 

segundo a perspectiva de Fischbein? 
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CAPÍTULO II  

II.1. POR QUÊ O ENSINO DE GEOMETRIA? 

Neste parágrafo, vamos trazer algumas ideias sobre a importância do estudo 

da Geometria em geral, como uma forma de justificar nossa preocupação com o seu 

ensino e, consequentemente, com os livros paradidáticos como uma forma auxiliar 

de trabalho em salas de aula do Ensino Fundamental. 

Podemos associar o estudo da Geometria às coisas que nos cercam, como 

ao formato dos alvéolos das abelhas, das teias de aranha, do astro Sol, dos arco-

íris, das estrelas do mar, das flores, dos frutos ou ainda às construções, como 

prédios, casas, móveis, esculturas e às profissões – como engenheiros, 

bioquímicos, mecânicos, arquitetos, artistas plásticos, coreógrafos, operários da 

construção civil, modistas e costureiras. 

No Brasil, recomenda-se o ensino de Geometria desde as séries iniciais, 

como podemos observar pela leitura das orientações dadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), elaboradas e publicadas pelo SEF/MEC em 1998. 

Nestas orientações, transformações geométricas, localização de figuras, 

deslocamentos no plano, sistemas de coordenadas, unidades de comprimento, de 

massa, de tempo e de capacidade são alguns dos temas recomendados nos blocos 

“Espaço e Forma” e “Grandezas e Medidas” do Currículo de Matemática para o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998). 

Em consonância com os PCN, a Proposta Curricular de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2008) prevê que o ensino de Geometria, para o Ensino Fundamental, deve 

ocupar-se inicialmente com o reconhecimento, a representação e a classificação de 

formas planas e espaciais e com o cálculo de áreas e volumes, a partir de malhas 

quadriculadas, porém ressalta a importância de incorporar a Geometria em todos os 

sete anos da grade escolar, deixando a encargo do professor a distribuição que 

julgue conveniente.  
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Em relação a aspectos intuitivos da Geometria, concordamos com Fonseca 

(2002) que “o argumento da utilização da Geometria na vida cotidiana, profissional 

ou escolar permita e desencadeie o reconhecimento de que sua importância 

ultrapasse esse seu uso imediato para ligar-se a aspectos mais formativos” (p. 92). 

Ainda em relação à potencialidade de aspectos intuitivos da Geometria, 

trazemos as ideias de Freudenthal (1973 apud CONSTANTINO, 2006) 

A Geometria é uma das melhores oportunidades que existem para 
aprender como matematizar a realidade. É uma oportunidade de 
fazer descobertas como muitos exemplos mostrarão. Com certeza, 
os números são também um domínio aberto às investigações, e 
pode-se aprender a pensar através da realização de cálculos, mas as 
descobertas feitas pelos próprios olhos e mão são mais 
surpreendentes e convincentes. Até que possam de algum modo ser 
dispensadas, as formas no espaço são um guia insubstituível para 
pesquisa e a descoberta (p. 30). (grifo nosso) 

De acordo com Pavanello: 

Não se pode negar que a geometria oferece um maior número de 
situações nas quais o aluno pode exercitar sua criatividade ao 
interagir com as propriedades dos objetos, ao manipular e construir 
figuras, ao observar suas características, compará-las, associá-las 
de diferentes modos, ao conceber maneiras de representá-las. Not 
(1981:311), por exemplo, sugere que é nas questões geométrica 
mais do que nas algébricas que o estudante de matemática pode 
exercitar sua capacidade criativa, uma vez que elas podem ser 
resolvidas de modos diferentes a partir de diferentes combinações 
das relações nelas em jogo (PAVANELLO, 1995, p.14). 

Em relação a aspectos algorítmicos da Geometria, concordamos com as 

argumentações de Deguire (1994) para a utilização de problemas no seu ensino, de 

modo a provocar uma reflexão sobre os algoritmos. 

“ensinar a resolver problemas” e “ensinar para resolver problemas”, 
...ensinar a resolver problemas ultrapassa a mera resolução de 
problemas para incluir a reflexão sobre processos de resolução, 
objetivando coligir estratégias de resolução de problemas que 
poderão ser úteis posteriormente; ensinar para resolver problemas 
envolve o ensino do conteúdo de uma maneira significativa, de modo 
que passe a ser utilizado em outros problemas e aprendizados. Uma 
maneira, pelo menos, de ensinar para resolver problemas consiste 
em desenvolver o conteúdo a partir de episódios de resolução de 
problemas. (DEGUIRE, 1994, p. 73). 
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Finalmente, relacionado a aspectos formais da Geometria, buscamos apoio 

nos argumentos de Fainguelernt (1997). 

O renascimento e a reformulação do ensino de Geometria, não é 
apenas uma questão didático-pedagógica, é também epistemológica 
e social. A Geometria exige do aprendiz uma maneira específica de 
raciocinar, uma maneira de explorar e descobrir (FAINGUELERNT, 
1997,p. 47). 

Vemos, em todos esses argumentos juntos, um reforço ao uso de livros 

paradidáticos, paralelamente ao do livro didático, para ajudar na inter-relação entre 

aspectos formais, intuitivos e algorítmicos: intuitivos, porque acreditamos que são 

uma característica de tais livros; algorítmicos e formais, porque podemos escolher 

livros paradidáticos que apresentem problemas, situações, textos que suscitem as 

reflexões citadas por Deguire (1994) e cujos aspectos formais serão desencadeados 

pelo livro didático e pelo professor. 

 

II.2. O ENSINO DE GEOMETRIA NO BRASIL 

 

Pretendemos descrever, de forma cronológica, fatos ligados à história do 

ensino de Geometria no Brasil, os quais, no nosso entender, explicam muito do que 

ocorre atualmente. E, por esta razão, justificam a busca por recursos pedagógicos 

variados, além do livro didático, como é o caso dos livros paradidáticos. 

De acordo com Valente (2007) em 1827, ano da Independência do Brasil, 

foram criados os cursos jurídicos e precisou-se decidir que conhecimentos deveriam 

ser ensinados aos iniciantes destes cursos. Uma comissão de deputados reuniu-se 

para determinar o que deveria ser ensinado e a Geometria foi elencada como tal, 

com a justificativa de que os futuros bacharéis precisam desenvolver o raciocínio e a 

retórica - e a Geometria proporciona este desenvolvimento. 

Cinco anos após a inclusão da Geometria no rol de conhecimentos dos 

ingressantes aos cursos jurídicos, esta começa a fazer parte também dos exames 

de Medicina. Os candidatos aos Cursos Superiores começam a freqüentar 
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instituições preparatórias, nas quais a Geometria ensinada é a axiomática (portanto 

baseada em aspectos formais) de Euclides. 

A geometria de Lacroix1 também foi indicada para ser utilizada nos 
cursos anexos preparatórios à faculdade de Direito. Após análise e 
discussão, foi rejeitada. Optou-se pelo uso dos Elementos de 
Euclides. (VALENTE, 2007, pp. 122-123). 

Na verdade, de acordo com Valente (2007, p.123), o livro de Euclides2 já era 

utilizado em cursos preparatórios antes de 1835, como referência para o ensino de 

Geometria. 

Com a inclusão da Geometria nos exames superiores de Direito e Medicina, 

ocorre a valorização deste saber e seu ensino vai, aos poucos, sendo incorporado 

aos cursos preparatórios e ao então Ensino Secundário. Com isto, a Geometria 

começa a se tornar uma disciplina escolar, necessária para compor a formação de 

um candidato ao Ensino Superior (dado pelas Universidades). 

Em 1837, é criado o Colégio Imperial Pedro II e a organização dos conteúdos 

é estabelecida pelos exames para os cursos superiores. A Geometria começa a se 

estabilizar como disciplina e ganha características próprias. 

A legislação educacional promove uma reforma3 no ano de 1925, instituindo a 

seriação e a freqüência obrigatórias para o Ensino Secundário, para cujo ingresso 

era necessário realizar exames, nos quais eram exigidas questões de Geometria, 

conforme o confirmam alguns pesquisadores, entre os quais Santos (2003). 

Segundo Valente (2004), a Geometria tinha todo o seu ensino estruturado no 

rigor lógico de Euclides (portanto nos aspectos formais), fato que prevaleceu no 

Brasil até o final da década de 1920. Em 1929, o professor Euclides Roxo, 

influenciado pelas idéias do Movimento Internacional de renovação e modernização 

                                            
1
Sylvestre-François Lacroix (1765 – 1843) dedicou-se ao magistério desde 1782 até 1828. Além de 

professor, foi também matemático e esteve sempre ciente das pesquisas matemática de seu tempo. 
Muito inserido em sua atividade como professor, Lacroix reúne suas experiências e teoriza sobre o 
ensino na obra Essais sur l’enseignement em general ET sur celui dês mathématiques em particulier 
(Paris, 1805). 
2
A obra de Euclides, usada para os exames, foi impressa na Universidade de Coimbra e teve sua 

primeira publicação em português no ano de 1768,  traduzida pelo professor italiano Giovanni Angelo 
Brunelli (p. 123). 
3
Em 1925, a Reforma Rocha Vaz (Decreto nº 16.782 – A, de 13/01/1925) é aprovada, tendo como 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores João Luiz Alves. 
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do ensino da Matemática4 na Escola Secundária, tenta desfazer o modelo antigo e 

traz, para o Colégio Pedro II, as ideias desse Movimento e as matemáticas, como 

eram conhecidas a aritmética, a álgebra e a geometria, unificam-se e constituem 

uma única disciplina, chamada Matemática. 

A ideia dessa unificação vinha do matemático alemão Felix Klein, que se 

destacou no movimento exatamente por liderar concepções norteadoras de 

modernização do ensino de Matemática e pregava que as disciplinas Aritmética, 

Álgebra e Geometria deveriam ser ensinadas de modo interligado, defendendo a 

unificação das três. 

Os Conteúdos de matemática (aritmética, álgebra, geometria etc.) 
são ensinados como disciplinas separadas e ministradas por 
professores diferentes, recebendo um tratamento puramente 
abstrato, sem qualquer preocupação com aplicações. (PAVANELLO, 
1989, p. 150) 

Até então, os livros utilizados eram compêndios escritos para os cursos 

preparatórios, liceus e colégios, discutiam aritmética, álgebra, geometria e cada um 

deles era acompanhado por um livro do mestre, com diversos problemas e 

exercícios resolvidos, provavelmente com a intenção de ampliar os conhecimentos 

dos professores, uma vez que nesta época não existiam instituições que formassem 

docentes5. 

No segundo semestre de 1929, Roxo publica o volume I do Curso de 

Matemática Elementar, com vistas a unificar a aritmética, a álgebra e a geometria e 

a atender as instruções do conteúdo programático do primeiro ano do Colégio Pedro 

II. Surge, assim, o primeiro livro didático de Matemática no Brasil. 

Em 1931, a Reforma Francisco Campos faz valer a unificação das 

matemáticas em todo o território nacional e o programa elaborado por Euclides Roxo 

                                            
4
Movimento que ocorreu nos começo do século XX, com raízes na Alemanha, Inglaterra, França e 

Estados Unidos. 
5
Os professores de Matemática que lecionavam no secundário eram autodidatas, engenheiros ou 

militares. As instituições pioneiras, destinadas à formação de docentes para cursos secundários, 
começaram a funcionar após a Revolução de 30: em 1934, a Universidade de São Paulo; e em 1935, 
a Universidade do Rio de Janeiro. Ambas seguiam o modelo estabelecido no Estatuto das 
Universidades Brasileiras (Reforma Francisco Campos). 
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para o colégio Pedro II passa a ser o mesmo da reforma, que ficou conhecida como 

Reforma Capanema. 

Com isto, a Geometria perde o status de disciplina e transforma-se em 

conteúdo escolar. 

Braga (2003) apresenta uma descrição do modo pelo qual Roxo trabalhou os 

conteúdos de Geometria nos livros didáticos 

...é feita recorrendo-se ao raciocínio intuitivo, cujo emprego era outra 
concepção balisar da reforma. Assim, iniciam-se os livros pela 
apresentação dos sólidos geométricos. Da observação espacial, 
tridimensional, passa-se para a plana ao se focar as faces dos 
poliedros. A seguir, solicita-se a visão unidimensional ao se examinar 
as arestas e, finalmente, chega-se à idéia de ponto. Esse sentido de 
encaminhamento se opõe à forma tradicional de apresentação da 
geometria lógico-dedutiva (ponto, reta, plano). (BRAGA, 2003, apud 
CAMARGO, 2009, p. 37) 

Roxo, com suas propostas inovadoras e apoiado na Reforma Francisco 

Campos, tentou modificar a maneira de ensinar Geometria no Brasil, porém em 

obras de outros autores, publicadas posteriormente à de Roxo, o tratamento lógico-

dedutivo vem a prevalecer e este, consequentemente, permanece nas práticas 

escolares e em salas de aula de Matemática daquela época. 

É o caso da coleção de livros intitulada Coleção Didática de Matemática, 

escrita por Jacomo Stavale6, publicada em 1931, logo após a Reforma Francisco 

Campos, que foi um sucesso de vendas e em 1940 já se encontrava na 15ª edição. 

Stavale fez severas críticas a Euclides Roxo por ter permitido que o ensino da 

Geometria Dedutiva fosse precedido pelo da Geometria Intuitiva. 

Não me é possível concordar com a interdição do método dedutivo 
no primeiro ano ginasial. Os meninos que constituem esta classe não 
são anormais; não são incapazes de raciocinar, como geralmente se 
supõe. São criaturas que têm cérebro; que ainda não sabem pensar 
com acerto, mas às quais devemos ensinar a pensar. O nosso dever 
é adestrá-las na arte de raciocinar e a matemática é uma excelente 
escola para desenvolver o raciocínio. Eis porque, nestas noções 
elementares de Matemática, há algumas aplicações simples do 
método dedutivo. (STÁVALE, 1940, apud CAMARGO, 2009, p. 38). 

                                            
6
Professor do Instituto Caetano de Campos de São Paulo, esta coleção teve mais de 150 edições e 

foram publicados aproximadamente um milhão de exemplares. 
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De acordo com Camargo (2009), “ao que tudo indica, a geometria lógico-

dedutiva continuou a prevalecer nas décadas de 1940 e 1950”(p. 38). Essa 

afirmação pode ser constatada em Anais dos congressos brasileiros voltados para o 

ensino de Matemática realizado posteriormente. 

Ao mesmo tempo, com a Reforma Francisco Campos, o Ensino Secundário é 

transformado em um curso educativo, com uma base sólida e ao mesmo tempo 

flexível, e é dividido em dois ciclos: o 1º, com duração de cinco anos e o 2º, de dois 

anos, que visava especializações profissionais. 

No texto sobre as instruções pedagógicas, pode-se perceber a influência da 

Escola Nova que, no nosso entender, apregoava a necessidade de inter-relacionar 

aspectos formais, algorítmicos e intuitivos. 

A exposição da matéria e a orientação metodológica, entretanto, 
devem subordinar-se, sobretudo nas séries inferiores, às exigências 
da pedagogia, de preferência aos princípios puramente lógicos. Ter-
se-á sempre em vista, em cada fase do ensino, o desenvolvimento 
mental do aluno e os interesses para os quais tem maior inclinação. 

O ensino se fará, assim, pela solicitação constante da atividade do 
aluno (método heurístico), de quem se procurará fazer um 
descobridor e não um receptor passivo de conhecimentos. Daí a 
necessidade de se renunciar completamente à prática de 
memorização sem raciocínio, ao enunciado abusivo de definições e 
regras e ao estudo sistemático das demonstrações já feitas. 
(BICUDO, 1946, apud PAVANELLO, 1989, p. 153). 

Com relação ao ensino de Geometria, a recomendação é que se inicie com 

... um curso propedêutico de geometria intuitiva e experimental, em 
que se procurará familiarizar o aluno com as idéias fundamentais 
relativas às figuras geométricas, no plano e no espaço, sob o ponto 
de vista da forma, da extensão e da posição. Esse estudo inicial 
subordina-se aos seguintes objetivos: a) exercitar a percepção e a 
imaginação espaciais; b) desenvolver a faculdade de abstração; c) 
despertar o interesse pela estimativa e a medição, bem como pelo 
uso da régua, do compasso, dos esquadros, do transferidor, e pela 
construção de modelos.O plano de estudo obedecerá o propósito de 
fazer com que o aluno, ainda antes de terminada a parte 
propedêutica, comece a tirar ilações exatas das relações 
descobertas e, assim, estabelecer a base do estudo lógico dedutivo 
posterior, sentido, ao mesmo tempo, por si mesmo, a necessidade da 
demonstração rigorosa. (BICUDO, 1946, apud PAVANELLO, 1989, 
p. 153-154). 
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Para o prosseguimento do qual recomenda-se um estudo dedutivo da 

Geometria. 

... o primeiro cuidado será o de fazer sentir ao aluno o que significa 
uma demonstração, utilizando-se, como ponto de partida, os próprios 
fatos inferidos intuitivamente no curso preparatório. É ainda a partir 
das observações intuitivas que se deve estabelecer o conjunto dos 
axiomas fundamentais indispensáveis à exposição lógica da 
Geometria. (BICUDO, 1946 apud PAVANELLO, 1989, p. 154). 

Durante nossa pesquisa não encontramos fontes que nos permitissem 

verificar como estas instruções foram desenvolvidas em salas de aula, nem se 

realmente os professores de Matemática da época conseguiram trabalhar os temas 

integradamente, promovendo a transposição dos aspectos intuitivos aos formais e 

algorítmicos, dentro da Geometria. 

É importante ressaltar que as primeiras turmas dos cursos de Matemática das 

Faculdades de Filosofia, criadas após o decreto 19890/31 (Reforma do ensino 

secundário), vieram a se formar em 1936 (SP) e em 1937 (RJ) e que o número de 

formados não foi suficiente para suprir a demanda do Ensino Secundário, devido à 

expansão de alunos na rede estadual, a partir de 1930. 

O Decreto-Lei 4244, de 09 abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino secundário, 

promove uma reestruturação neste nível de ensino, que continua dividido em dois 

ciclos, porém o 1º com duração de 4 anos, denominado Curso Ginasial e o 2º 

subdividido em dois segmentos paralelos, o Clássico e o Cientifico, ambos com 

duração de 3 anos.  

Os programas de Matemática de 1942 trazem modificações em relação aos 

de 1931. Os conteúdos aritmética, álgebra e geometria não necessitam ser 

abordados em cada uma das séries do Curso Ginasial, embora o ensino de 

Geometria continue a ser desenvolvido nas quatro séries, com um trato intuitivo nas 

duas primeiras e dedutivo nas duas últimas. No segundo ciclo, a Geometria também 

é priorizada, sendo programada para todos os três anos e ainda inclui-se a 

Trigonometria e a Geometria Analítica. 

Segundo Pavanello (1989), alguns motivos que precedem a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário podem ser descritos como: 
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No curso ginasial a matemática e as ciências naturais serão 
estudadas de modo elementar. Seria antipedagógico sobrecarregar 
os alunos, nessa primeira fase de estudos secundários, com estudos 
científicos aprofundados. (PAVANELLO, 1989, p. 156-147). 

Em relação ao segundo ciclo, esta pesquisadora ressalta que seria 

conveniente que o estudo da Matemática tivesse. 

... no curso científico maior desenvolvimento do que no clássico. Não 
deverá, porém, esse estudo ser tão abundante e minucioso no curso 
científico que possa tornar-se inconveniente demasia, nem de tal 
modo reduzido no curso clássico, que não baste à formação de uma 
cultura científica adequada aos fins do ensino secundário. 
(PAVANELLO, 1989, p. 157). 

Admite-se, também que: 

... não é papel do ensino secundário formar extensos conhecimentos, 
encher os espíritos adolescentes de problemas e demonstrações, de 
leis e hipóteses, ..., ou ficar na mera memorização de regras, teorias 
e denominações, mas cumpre-lhe essencialmente formar o espírito 
científico, isto é, a curiosidade e o desejo da verdade, a 
compreensão da utilidade dos conhecimentos científicos e a 
capacidade de aquisição desses conhecimentos. (PAVANELLO, 
1989, p. 157). 

Podemos perceber a influência da escola nova na concepção dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

No ensino científico, mais do que em qualquer outro, falhará sempre 
irremediavelmente o processo do erudito monologar docente, a 
atitude do professor que realiza uma experiência diante dos alunos 
inexpertos como se estivesse fazendo uma representação, o método 
de inscrever a ciência dos livros ... os alunos terão que discutir e 
verificar, terão que ver e fazer. Entre eles e o professor é necessário 
estabelecer um regime de cooperação no trabalho, trabalho que 
deverá estar cheio de vida e que seja sempre, segundo o preceito 
deweyano, uma “reconstrução da experiência. (PAVANELLO, 1989, 
p. 158). 

Os programas propostos para as disciplinas, do ensino secundário, pela 

reforma de 1942, não escaparam de críticas que já vinham sofrendo há algum tempo 

continuaram, pois eram considerados extensos para o tempo curto dedicado a eles, 

o que fez com que o ensino se tornasse formal na maior parte das escolas, de 

acordo com Vieira (1949) 
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... o vício radical do nosso ensino, que o torna de todo ineficiente, 
está principalmente na multiplicidade de disciplinas em cada série e 
na desmedida extensão dos programas de cada disciplina, mormente 
nos programas de Matemática e de Ciências. (VIEIRA, 1949, apud 
PAVANELLO, 1989, p. 158-159). 

Para tentar minimizar essas críticas, em 1951, Simões Filho, então Ministro 

da Educação, solicita à Congregação do Colégio Pedro II que elabore novos 

programas. Para atender este pedido, a Congregação elabora um programa mínimo 

a ser trabalhado no ensino secundário, porém este não difere muito do anterior, pois 

os conteúdos são os mesmo, apenas distribuídos de modo diferente. 

As instruções metodológicas não apresentam grandes novidades e trazem 

como recomendação que seja explorada a intuição e que se tome cuidado para não 

exagerar na idéia de rigor. Como justificativa, alega-se que a Matemática não é 

lógica pura como se admitiu por muito tempo e que é preciso procurar fazer com que 

o aluno seja participativo dos processos de ensino e de aprendizagem e o que o 

importante “não é ensinar muito, mas ensinar bem” (Pavanello, 1989, p.160.) 

Em 1955, é realizado o I Congresso Brasileiro do Ensino da Matemática na 

Universidade da Bahia e os professores participantes discutiram alguns problemas 

em relação ao ensino da Geometria de uma forma lógico-dedutiva. 

Qualquer homem culto, que, ou seja, engenheiro ou professor de 
matemática há de ter bem presente na memória os horrores porque 
passou, enquanto seu professor de geometria demonstrava teoremas 
no quadro (CONGRESSO, 1955, apud CAMARGO, 2009, p. 38). 

Leme da Silva (2008) analisou os anais deste congresso e constatou que não 

foram apresentadas sugestões ou propostas que mencionassem interesse em 

solucionar o problema do ensino da Geometria dedutiva (2008, p. 71). Para esta 

pesquisadora, uma das alternativas para minimizar o problema da Geometria escolar 

poderia ser a retomada da Geometria experimental, iniciada/defendida por Roxo em 

1929, porém não encontrou vestígios disto em nenhum dos documentos disponíveis 

que tratam do ensino de Geometria nos anais do Congresso e conclui 

Em síntese pode-se dizer que o tema geometria não se revelou 
problemático, questionador, ou ainda, necessitando alterações. Tudo 
indica que o ensino de geometria, na visão dos participantes do 
congresso, encontrava-se estabilizado; em outras palavras, 
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reconhece-se certos problemas com seu ensino sem, no entanto, 
necessidade de uma reestruturação significativa. (LEME da SILVA, 
2008, p. 71). 

Em 1957, no Estado do Rio Grande do Sul, ocorre o II Congresso Brasileiro 

do Ensino da Matemática e, desta vez, aparecem duas teses cujo tema é o ensino 

de Geometria para o Ensino Secundário. Ao analisá-las, Leme da Silva (2008) 

conclui que elas se complementam. 

Os diagnósticos em relação às dificuldades da prática do ensino de 
geometria coincidem e as soluções sugeridas seguem a mesma 
linha, ou seja, simplificar o estudo da geometria dedutiva, reduzindo 
o número de teoremas a serem demonstrados e a inclusão da 
geometria experimental ou da demonstração intuitiva. Claro está que 
as discussões se dão nos aspectos didáticos do ensino, com a 
preocupação de que os alunos abandonem a memorização de 
teoremas que não fazem sentido algum a eles. Outro lado a observar 
é que não se questiona a perda do rigor da geometria euclidiana, ou 
a substituição desta geometria por outra, o foco é a metodologia 
empregada no ensino e não o conhecimento em si. (LEME da SILVA, 
2008, p. 74) 

A cidade do Rio de Janeiro, em 1959, foi palco para o III Congresso Brasileiro 

de Ensino de Matemática e a pauta deste encontro foi a renovação do ensino de 

Matemática e as discussões realizadas nos Estados Unidos e na Europa. Neste 

congresso, aparece uma única tese sobre Geometria, intitulada “O Ensino Intuitivo 

da Geometria”, de autoria da Professora Martha Blauth Menezes. 

De acordo com Leme da Silva (2008), a decisão do Congresso em aceitar a 

tese de Menezes pode ser justificada pela intenção de incluir a geometria intuitiva no 

ensino da primeira série do Curso Ginasial. 

Novamente, a partir da análise dos Anais, não é possível saber muito 
sobre o ensino de geometria. A inclusão proposta por Menezes da 
geometria intuitiva pode ser uma extensão de seu trabalho 
apresentado no II Congresso, mas como a tese não consta dos 
Anais, não é possível verificar as razões que levaram à sua 
aprovação no plenário. Percebe-se ainda que não há uma 
continuidade das discussões realizadas no II Congresso sobre o 
ensino de Geometria, nem retomada; fica a impressão de que este 
congresso não estabeleceu um diálogo com o anterior. (LEME da 
SILVA, 2008, p. 75). 

Em 1959, a Organização Européia de Cooperação Econômica (OECE) 

promoveu a realização de uma investigação sobre a situação do ensino nas escolas 
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secundárias dos países membros7, por meio de pesquisas aplicadas em alunos com 

idade entre onze e dezoito anos de idade. 

Os resultados desta pesquisa foram discutidos, neste mesmo ano, em um 

Seminário que se realizou no Cercle Culturel de Royaumont, em Asnières-Oise, na 

França, evento que se tornou conhecido como Seminário de Royaumont. Para 

Guimarães (2007, apud Camargo, 2009), este seminário pode ser considerado como 

um precursor do Movimento da Matemática Moderna (MMM), pelo caráter 

reformador de suas propostas e também pelo enorme número de países 

participantes. 

O referido seminário contou com a participação de ilustres matemáticos como 

Gustave Choquet, Jean Dieudonné e Lucienne Felix da França; Howard Fehr, E. G. 

Beagle e Marshall Stone dos Estados Unidos, que propuseram mudanças no 

Currículo de Matemática, por considerá-la sob duas perspectivas, “o ensino geral” e 

“a formação dos alunos muito dotados (brillament dotés)” (OECE, 1961, apud 

Camargo 2009). 

De acordo com os participantes, o estudo da matemática escolar deveria ser: 

a) formativo - com a finalidade de desenvolver as capacidades mentais e 

intelectuais; b) preparação dos alunos para prosseguir os estudos; c) instrumental – 

para inserir o aluno na vida profissional, ao final do curso. 

Para atingir tais objetivos, propuseram modificações nos conteúdos de 

Matemática e nos métodos de ensino, inspirados pela concepção estruturalista do 

grupo Bourbaki8. Como conteúdo, a Álgebra é eleita elemento unificador da 

Matemática e, como método de ensino, destacam-se a orientação axiomática, a 

linguagem e a simbologia. Jean Dieudonné, um dos lideres do grupo, destaca-se 

pelas ideias referentes ao ensino de Geometria. 

                                            
7
Alguns países que participavam da OECE: Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 

França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Iugoslávia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Suécia, 
Suíça, Turquia, Reino Unido.  
8
Nicholas Bourbaki foi o pseudônimo utilizado por um grupo de matemáticos (entre os quais podemos 

mencionar Dieudonné, Cartan, Chevalley, Weil) que em livros e artigos defendiam uma evolução – e 
uma revolução – interna na Matemática a partir do desenvolvimento e estudo da noção de estrutura. 
O grupo identificou três estruturas fundamentais na Matemática, as quais chamou de estruturas – 
mãe: as estruturas algébricas, as estruturas de ordem e as estruturas topológicas. 
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Alguns elementos de cálculo, álgebra vetorial e um pouco de 
geometria analítica foram recentemente introduzidos nos dois ou três 
últimos anos da escola secundária. Mas tais tópicos têm sido sempre 
relegados a uma posição subalterna, o centro de interesse 
permanece, como antes, a geometria pura ensinada mais ou menos 
como Euclides, com um pouco de álgebra e de teoria dos números. 
Acho que os dias de uma tal colcha de retalhos estão contados, e 
estamos comprometidos com uma reforma muito mais profunda – a 
não ser que estejamos dispostos a deixar que a situação se deteriore 
ao ponto em que impedirá seriamente qualquer progresso científico. 
E se todo o programa que tenho em mente deve ser resumido em um 
slogan, esse seria: Abaixo Euclides! (DIEUDONNÉ, apud 
CAMARGO, 2009, p. 43) 

Dieudonné esclarece que sua contestação se referia mais aos métodos, 

utilizados na época, para o ensino da Geometria, do que à geometria euclidiana. 

O fim perseguido não é a eliminação da geometria euclidiana, mas a 
maneira antiquada de ensiná-la (tradicional desde Euclides) pondo 
desse modo claro o significado da geometria e reafirmando seu lugar 
central nas matemáticas e seu poder universal. (DIEUDONNÉ, 1959 
apud CAMARGO, 2009, p. 44) 

Outra proposta para o ensino de Geometria foi feita por Otto Botsch, da 

Alemanha. Botsch sugeriu que, para se ensinar a Geometria dedutiva (aspectos 

formais e algorítmicos), dever-se-ia antes iniciar um estudo com base na observação 

e na manipulação de objetos/materiais concretos (aspectos intuitivos), propondo 

uma concepção dinâmica. 

De acordo com Leme da Silva (2009), Botsch defendeu o ensino da 

Geometria por meio de transformações geométricas, seguindo indicações de Felix 

Klein do inicio do século XX, bem como ideias dadas por Dieudonné sobre a 

necessidade de introduzir métodos de análise vetorial. 

Sugere começar com as translações, rotações e simetrias, e seguir 
progressivamente, passo a passo, em direção ao caso geral dos 
grupos das transformações. Quanto à geometria euclidiana, o autor 
pondera que o tempo reservado ao seu estudo seja 
consideravelmente reduzido. Ele não propõe sua eliminação, sugere 
reduzir a longa lista de teoremas, modificar os axiomas, chegando 
rapidamente ao teorema de Pitágoras, para dar conta do tratamento 
axiomático rigorosa. Em compensação, considera absolutamente 
necessária a introdução dos métodos de análise vetorial o mais 
rapidamente possível, e que sejam mantidos ao longo de todo o 
ensino secundário. (OECE, 1961, apud LEME da SILVA, 2009, p. 9). 
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As orientações propostas para a organização do conteúdo curricular de 

Matemática em Royaumont podem ser sintetizadas, conforme Guimarães (2007). 

[...] a valorização da Álgebra penetra também a Geometria. A 
Geometria das transformações – substituindo a Geometria dos 
triângulos – e a Geometria vectorial em todo o seu desenvolvimento, 
corresponderia a uma algebrização da Geometria. (GUIMARÃES, 
2007 apud CAMARGO, 2009, p. 45). 

A proposta de reforma discutida em Royaumont teve seu aprofundamento em 

Dubrovnik, em 1960, na Iugoslávia, a partir do qual foi elaborado o livro “Un 

programme moderne de mathématiques pour l’enseignement secondaire”, editado 

em 1963. Este livro foi traduzido pelo Professor Dr. Luiz Henrique Jacy Monteiro9, 

com o título “Um programa moderno de Matemática para o ensino secundário” e sua 

publicação foi feita pelo Grupo de Estudos em Ensino da Matemática (GEEM), em 

1965, grupo este criado pelo Prof. Osvaldo Sangiorgi10 no final de 1961. 

De acordo com este programa moderno, recomendava-se a utilização de 

noções da teoria dos conjuntos na Matemática em geral e estas poderiam ser 

iniciadas no então primeiro ciclo (para alunos de 11 a 15 anos de idade). 

As situações concretas familiares aos alunos podem ser utilizadas 
como ponto de partida da teoria dos conjuntos, para chegar, 
gradualmente, à compreensão dos princípios abstratos, quando o 
aluno termina o segundo ciclo (entre 15 e 18 anos). Se as noções 
elementares forem introduzidas desta maneira no começo do 
primeiro ciclo, será possível enriquecer os conhecimentos dos alunos 
sem sobrecarregar o programa. Para atingir este objetivo, bastará 
tratar os assuntos tradicionais de diversos pontos de vista. Poder-se-
ia observar quanto a isso, que a teoria dos conjuntos pode ser 
empregada como um instrumento eficaz no ensino da geometria 
assim como no da álgebra. (GEEM, 1965, apud CAMARGO, 2009, p. 
45). 

Dentre as recomendações dadas em Dubrovnik, em relação ao ensino de 

Geometria, estavam ainda as do uso: da noção de vetores como segmentos 

orientados e as operações com vetores, para a composição de ângulos e polígonos; 

                                            
9
 Luiz Henrique Jacy Monteiro (1921 – 1975) foi professor na FFCL da Universidade de São Paulo. 

Participou ativamente das atividades  do GEEM, desde sua criação ministrando cursos, publicando 
livros-textos sendo inclusive responsável pelo Departamento de Publicações do GEEM (DUARTE, 
2007 apud CAMARGO, 2009, p. 45). 
10

Licenciado em Física pela USP em 1943 foi professor de Matemática no período de 1944 – 1994 e 
autor de livros didáticos a partir de 1950. 
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das transformações geométricas, com o objetivo de desenvolver a visualização das 

propriedades das figuras, o que poderia ser feito de maneira experimental, com 

dobraduras e recortes; da algebrização da Geometria, que poderia ser feita de forma 

simples, ao final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, somente após um ensino 

intuitivo. 

Com relação às orientações metodológicas, ficaram estabelecidos três 

objetivos 

1. Não empregar uma terminologia difícil e prematura. A linguagem 
matemática correta será empregada no seu devido tempo. Definir as 
palavras novas no contexto em que são empregadas; 

2. Um modelo material (favorecendo a observação e a experiência) é 
a base a partir da qual pode-se desenvolver a abstração matemática. 
A matemática é abstrata e se refere às relações entre coisas 
abstratas. Para o jovem, contudo, uma experiência concreta, rica e 
variada é uma etapa necessária à abstração; 

3. É essencial que o aluno aprenda a pensar de uma maneira 
criadora e intuitiva. Com este fim, deve ser dada ao aluno a ocasião 
para formular problemas e expor suas soluções. Naturalmente, ele 
errará muito e dará soluções não válidas. (GEEM, 1965 apud 
CAMARGO, 2009, p. 46). 

Fazem parte ainda do referido programa algumas sugestões de atividades, 

com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de alguns conteúdos em sala de aula. 

De acordo com Leme da Silva (2009), a maioria das atividades propostas para o 

ensino de Geometria escolar, para o primeiro ciclo, utilizava materiais concretos, 

como varetas e discos circulares de cartão, por meio da manipulação dos quais os 

alunos poderiam observar, identificar e descobrir propriedades geométricas, além de 

despertar nos mesmos um espírito investigativo. 

Para o segundo ciclo, o programa indicava um tratamento algébrico para o 

ensino de Geometria, iniciando pelos Grupos de transformações (simetria em 

relação a um ponto; simetria em relação a uma reta; translações; rotações; 

reflexões; isometrias), passando pela Geometria Afim (os números reais e a reta; 

coordenadas; vetores e espaços vetoriais; geometria analítica) e pela Geometria 

euclidiana (perpendicularidade; produto escalar de vetores; espaços vetoriais; 
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trigonometria). Também recomendava que o estudo da Geometria Afim e da 

Euclidiana se desse segundo os espaços vetoriais. 

Em 1960, o Professor Osvaldo Sangiorgi11 foi participar de um curso de verão 

para professores, no Departamento de Matemática da Universidade do Kansas, nos 

Estados Unidos. De volta para o Brasil, Sangiorgi começou a difundir as tendências 

do MMM, para o que conseguiu apoio da Pan American Union e da National Science 

Foundation, em parceria com a Universidade de São Paulo e com a Universidade 

Machenzie, para trazer o professor George Springer12, que ministrou o curso de 

Lógica e suas aplicações, no Estado de São Paulo. 

Após as orientações do professor Springer e a experiência do curso realizado 

no Kansas, Sangiorgi decide criar um Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(GEEM), para desse modo incentivar e divulgar a Matemática Moderna, por meio de 

cursos de aperfeiçoamento para os professores de Matemática das escolas 

secundárias. 

Os integrantes do GEEM eram vários autores de livros didáticos, matemáticos 

e professores. 

Podemos citar como membros do GEEM os professores Benedito 
Castrucci, Alesio de Caroli, Anna Franchi, Elza Gomide, Irineu 
Bicudo, Lucília Bechara, Luiz Henrique Jacy Monteiro, Manhúcia 
liberman, Martha Maria de Souza Dantas, Omar Catunda, Osvaldo 
Sangiorgi, Renate Watanabe, Ruy Madsen Barbosa, Scipione de 
Pierr Neto, Ubiratan D’Ambrosio, o psicólogo Joel Martins entre 
outros. Desde o inicio, o GEEM procurou divulgar as idéias da 
Matemática Moderna. Osvaldo Sangiorgi era o presidente e porta-voz 
do grupo, dava inúmeros depoimentos à imprensa e escrevia artigos 
nos principais jornais de São Paulo. (SOARES, 2001, apud 
CAMARGO, 2009, p. 49, 50). 

Em 1961, é realizada a I Conferência Interamericana de Educação 

Matemática (I CIAEM), em Bogotá, com o apoio da Organização dos Estados da 

América (OEA) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

                                            
11Licenciado em Física pela USP em 1943, foi professor de Matemática no período 1944 – 1994 e 
autor de livros didáticos a partir de 1950. 
12Professor e matemático dos Estados Unidos envolvido com o MMM. 



 

 
 

44 

a Cultura (UNESCO), cujo presidente do comitê organizador foi o Professor Marshall 

Stone13, dos Estados Unidos. 

Estiveram presentes participantes de 23 países, a fim de firmarem um 

compromisso que permitisse promover mudanças nos programas de Matemática e 

os professores representantes do Brasil foram Omar Catunda, Alfredo Pereira 

Gomes e Leopoldo Nachbin. 

Nesta conferência, Howard Fehr14 discutiu o ensino de Geometria, para o qual 

apontou duas tendências: “a primeira foi elaborada por G. D. Birkhoff, que propôs 

uma modificação nos axiomas de Euclides, que seguia a forma imposta por Hilbert, 

porém obtinha uma grande economia ao utilizar as propriedades do conjunto dos 

números reais: a de ordem e a de completividade”, “a segunda foi iniciada na 

Alemanha onde poderia aplicar de forma generalizada, alguns aspectos do 

Programa de Erlangen, elaborado pelo professor Felix Klein, que propunha o 

desenvolvimento da Geometria por meio das transformações geométricas (rotações, 

reflexões e translações), para caracterizar a Geometria Euclidiana, precedida de um 

sistema de axiomas que conservasse a congruência de triângulos da Geometria de 

Euclides”. 

Ao final da I CIAEM, os participantes e representantes firmaram um 

compromisso de implementar a Matemática Moderna no Ensino Secundário nos 

seus respectivos países de origem. De volta ao Brasil, o Professor Omar Catunda, 

junto com outros matemáticos e professores brasileiros, discutiram meios para 

honrar o compromisso de divulgar o Movimento da Matemática Moderna (MMM). 

No que diz respeito às diretrizes para o ensino da Geometria Moderna, três 

eram as indicações dadas pelo MMM: (1) Geometria por espaços vetoriais; (2) 

Geometria de Euclides, com modificações nos axiomas; (3) Geometria via 

transformações Geométricas. Embora estas propostas tenham sido discutidas 

intensamente nos encontros internacionais de 1959 e de 1961, na I CIAEM e nos 

Seminários de Royaumont e de Dubrovnik, conforme os registros disponíveis parece 

                                            
13Professor nas Universidades de Harvard, Columbia, Yale e Chicago. Interessou-se pelo problema 
do ensino e contribuiu para impulsionar o movimento de modernização. 
14

Professor da universidade de Columbia. 
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que não houve um consenso entre os profissionais da Matemática sobre o 

encaminhamento necessário para implantá-las. 

Em 1962, o GEEM elabora e divulga um programa de Matemática Moderna 

com o título “Assuntos Mínimos para um Moderno Programa de Matemática para o 

Ginásio”, aprovado no V Encontro de Mestres de São Paulo. Em julho deste mesmo 

ano, no IV Congresso Brasileiro de Ensino da Matemática, em Belém, dentre os 

temas organizados para discussão, pela primeira vez aparece o da introdução da 

Matemática Moderna para o Ensino Secundário, provavelmente por três motivos: 1º 

o compromisso firmado pela delegação brasileira na I CIAEM; 2º o curso de verão do 

qual Sangiorgi havia participado, no Kansas; 3º a criação do GEEM. 

Ainda em 1962, ocorreram várias ações do GEEM referentes à difusão das 

ideias do MMM, com a intenção de inserir a Matemática Moderna no currículo do 

Ensino Secundário, para as quais os professores Osvaldo Sangiorgi e Omar 

Catunda foram peças fundamentais, no Brasil. 

Dentre essas ações, várias foram as atribuições do GEEM, tais como produzir 

textos e organizar encontros, promover cursos para os professores do Ensino 

Secundário (nos quais eram oferecidas disciplinas de Matemática Moderna).  

Em 1965, o GEEM introduziu outra disciplina, denominada “Práticas 

Modernas”, com abordagens metodológicas de ensino de alguns conteúdos da 

matemática escolar. Dentre estes, no que se refere à Geometria, nos anos 1963 a 

1968, estavam Vetores e Geometria Analítica; Geometria Moderna; Geometria 

Elementar; Espaços Vetoriais, desenvolvidos na forma de disciplinas, que tinham 

como objetivo contribuir para a formação do professor e em momento algum houve a 

pretensão de que este transmitisse esses conteúdos aos alunos do Ensino 

Secundário.  

De acordo com Rosa Lima (2006, apud CAMARGO, 2009), é preciso 

“observar-se que a Geometria teve pouco espaço e a única vez que tópicos desse 

conhecimento entraram no rol das Práticas Modernas foi no ano de 1965” (p. 51). 

Nesta época, mais precisamente no início da década de 1960, o Brasil 

atravessava um bom desenvolvimento econômico, com a geração de vários 

empregos que solicitavam o Ensino Secundário completo de seus empregados. Este 
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fato fez com que ocorresse uma repercussão na educação, principalmente no ensino 

de Matemática (PAVANELLO, 1989). Segundo ela, isto pode ser percebido em um 

estudo realizado pelo Conselho Federal de Educação, em 1963, referente ao ensino 

de Matemática no Curso Secundário, tendo como base a Lei 4024/61 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em que fica nítida a relação entre os programas 

propostos e as exigências do desenvolvimento econômico da época, tanto para o 

ensino de Matemática do 1º ciclo 

... será, nas três primeiras séries, fundamentalmente de natureza 
instrumental, isto é, visará a proporcionar ao educando 
conhecimentos de ordem utilitária, exigidos pelas atividades 
cotidianas, tais como, percentagem, desconto, juro, conversão de 
medidas, problemas de velocidade, problemas de geometria plana 
intuitiva..., convindo que se reduza ... ao mínimo as preleções e 
memorizações, dedicando-se o máximo do tempo possível à 
resolução de problemas e exercícios... iniciando-se na 4ª série, o ... 
estudo da Geometria plana dedutiva, limitada, porém, à 
demonstração dos teoremas mais importantes, e , sempre com vistas 
ás aplicações de ordem utilitária, ministrar-se-ão ... as primeiras 
noções de logaritmos decimais e de trigonometria. (PAVANELLO, 
1989, p. 160-161). 

Como para o do 2º ciclo 

... sem desprezar os seus valores instrumentais, a matéria deverá ser 
encarada principalmente quanto às suas finalidades de natureza 
educativa e cultural, sendo que, na terceira série, ainda sob o 
aspecto propedêutico ... convindo ressaltar não só a unidade da 
Matemática ... mas também as suas relações com as demais 
disciplinas de formação geral, principalmente com as que interessam 
às ciências físicas e naturais, assim como às técnicas modernas. 
(PAVANELLO, 1989, p. 161) 
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CAPÍTULO III  

III.1. LIVROS DIDÁTICOS X LIVROS PARADIDÁTICOS 

Vamos, neste capítulo, tentar justificar o porquê da necessidade ou da 

inserção do livro paradidático na educação brasileira, através do resgate da história 

sobre o surgimento dos livros didáticos, que ao longo de sua existência acabam 

recebendo algumas críticas, talvez pelo fato, de não serem bem selecionados pelos 

órgãos responsáveis. Desta maneira, permitiram que professores e alunos 

buscassem alternativas para complementar os livros didáticos  de alguma forma, 

chegando a origem dos livros paradidáticos. Vale ressaltar que defendemos a 

utilização de livros paradidáticos a fim de complementar certos conteúdos que são 

poucos explorados em alguns livros didáticos. 

 

III.2. O SURGIMENTO DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 

Falar sobre a história do livro didático significa descrever a política que 

envolve o livro didático no Brasil. Para isto, vamos resgatar um pouco o momento 

em que é criada, no Brasil, uma proposta para regulamentar a produção e a 

distribuição dos livros didáticos para as escolas. 

Na década de 30, o Brasil buscou desenvolver, na visão de Freitag (1993), 

“uma proposta educacional consciente, progressista, com pretensões democráticas 

e aspirando a um embasamento científico” (p. 12). Foi, neste período, que apareceu 

pela primeira vez a definição de livro didático no Decreto – Lei nº 1.006 de 30 de 

dezembro de 1938 – Artigo 2, da seguinte maneira: 

Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente a 
matéria das disciplinas constantes dos programas escolares (...) 
livros de leitura de classe são os livros usados para a leitura dos 
alunos em aula; tais livros também chamados de livro-texto, 
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compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro 
(OLIVEIRA, 1984 apud WITZEL, 2002, p. 11, 12). 

 

 Este decreto teve como intenção estabelecer uma política nacional 

referente ao livro didático e, para atingir seu objetivo, criou a Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD), cuja responsabilidade era examinar, avaliar e julgar os 

exemplares de livros para, desta forma, decidir sobre a sua utilização em sala de 

aula. 

 A CNLD foi criada num momento político autoritário e polêmico 

denominado Estado Novo. Talvez, por este motivo, é que a comissão optava por 

valorizar, nos livros, mais os aspectos políticos e ideológicos do que os 

pedagógicos. 

 Apesar de estar sofrendo críticas sobre sua operacionalização em 

função de interesses políticos e comerciais, em 1945, o Decreto – Lei 8.460 

consolidou sua legislação nº 1.006/38 a favor dos critérios adotados pela CNLD.  

Mesmo com problemas no seu modo de funcionamento, a comissão adquiriu mais 

poderes e seus serviços foram ampliados. 

 Nos anos subsequentes, foram aumentando as críticas em relação ao 

desempenho da CNLD, muitos atribuíam o baixo rendimento da comissão à política 

centralizadora da época. Neste mesmo período, o livro didático transforma-se em um 

produto financeiro de mercado, proporcionando lucros às editoras, desta forma 

surge uma maior especulação comercial sobre o mesmo. 

 Na década de 60, foram implantadas algumas medidas 

governamentais com o intuito de subsidiar a produção dos livros didáticos que 

começavam a serem adotadas na educação escolar. No entanto, após o golpe 

militar ocorrido em 1964, foram efetuadas várias medidas a fim de controlar e 

subsidiar a produção e a circulação dos livros didáticos que seriam entregues às 

escolas brasileiras em todos os estados, para poderem auxiliar o trabalho 

pedagógico do professor em sala de aula. 
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 Diante desta política, foi estabelecido um acordo entre o governo do 

Brasil e o governo do Estados Unidos (MEC/SAID), e, desta união, nasce a COLTED 

(Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático) em 1966 que foi designada para 

coordenar a produção, a compra e a distribuição dos livros didáticos destinados aos 

estabelecimentos brasileiros. Com a criação desta comissão, ocorreu uma 

ampliação do mercado editorial no Brasil, porém isto só se tornou possível graças a 

algumas negociatas irregulares como afirma Ramos: 

[...] infelizmente, o que notabilizou a COLTED não foram suas 
realizações e sim as negociatas em que se viu envolvida e que 
beneficiaram ilegalmente a todos quantos participaram diretamente 
ou indiretamente de suas atividades. (...) Desnecessário dizer que a 
maior fatia do bolo cabia a altos funcionários do governo e a 
poderosas empresas editoriais, ficando as migalhas para a arraia 
miúda. (RAMOS, apud DALCIN, 2002, p, 20). 

 De acordo com Munakata (1997), a equipe de Pfromm Netto, em 1966, 

elaborou para a Comissão de Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), um manual para professores primários 

contendo instruções sobre a utilização de livro didático. 

Este manual (MEC/COLTED 1969) expõe algumas vantagens ao utilizar o 

livro didático como, por exemplo: permite ampliar o vocabulário, ler mais rápido, 

seguir instruções escritas, facilitar a recapitulação da lição, evitar erros ortográficos, 

facilitar o trabalho do professor sugerindo atividades etc. “Em suma, o livro didático é 

já um fato: não se trata mais de decidir se deve usá-lo ou não, mas de usá-lo bem” 

(MUNAKATA, 1997, p. 37). 

Para o bom uso do livro didático, cabe ao professor escolher o mais próximo 

de sua realidade, estimulando, desta forma, a concorrência entre os autores de 

livros didáticos e também, as editoras. 

As denúncias de irregularidades contra a COLTED continuaram aumentando 

e, como consequência, ocorreu o seu fechamento no mês de julho de 1971.  Em seu 

lugar, se originou o INL (Instituto Nacional do Livro), que assumiu a responsabilidade 

pela direção, controle e coedição do livro didático no setor privado. 
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Em 1970, período este considerado como a década do milagre brasileiro, a 

política da época desenvolve mecanismos que estimulam a produção de materiais 

pedagógicos, tais como livros didáticos, revistas e fascículos com o intuito de ampliar 

o acesso ao conhecimento. Para isso, as editoras deram início a um processo de 

modernização e começaram a ampliar sua produção, objetivando atingir novas 

camadas e faixas-etárias de leitores em todo o país. 

Cabe aqui apresentarmos outras definições sobre o livro didático, que é um 

recurso pedagógico para auxiliar nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Acompanhe algumas definições já existentes sobre livros didáticos: 

Para facilitar a discussão, assumimos a definição de Richaudeau [...], 
ligeiramente modificada, segundo a qual “o livro didático será 
entendido como um material impresso, estruturado, destinado ou 
adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou 
formação” (OLIVEIRA, 1984 apud MUNAKATA, 1997, p. 100). 

Moreira Leite (1980) expõe que o 

[...] livro didático é a tentativa de condensar e simplificar num espaço 
mínimo e portátil o que se teria necessidade de conhecer e utilizar na 
atividade escolar. (LEITE, 1980 apud MUNAKATA, 1997, P. 100). 

Para Takahashi (1980), livro didático é definido da seguinte maneira: 

[...] o livro didático é um instrumento auxiliar do professor e do aluno 
no processo de aprendizagem, veiculando o conteúdo da disciplina, 
de acordo com uma determinada metodologia (TAKAHASHI 1980 
apud MUNAKATA, 1997, p. 100). 

Como descrito acima por alguns autores, o livro didático é um instrumento 

que tem por objetivo auxiliar o professor no processo de aprendizagem ou mesmo 

na formação do aluno, porém o aluno não participa da escolha deste livro, está é 

uma função exclusiva do professor. Segundo Takahashi (1980): 

Dentro de toda essa variabilidade de fatores, constatamos, como 
uma característica peculiar e constante do livro didático no Brasil, o 
fato de ele ser dirigido ao aluno e escolhido pelo professor. A 
consciência dessa dupla destinação está sendo tão importante que 
vem determinando as principais mudanças do livro didático nesses 
últimos anos. Em outras palavras, do ponto de vista do mercado, o 
conhecimento das exigências e das expectativas dos professores 
passa a ser vital. São as exigências e as expectativas dos 
professores que vão determinar aos Autores e às Editoras a 
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valorização deste ou daquele fator, durante todo o processo de 
editoração, desde a seleção dos originais até o tipo de 
comercialização a ser utilizado (TAKAHASHI 1980 apud, 
MUNAKATA, 1997, p. 101). 

Em nossa opinião, o livro didático é um recurso pedagógico destinado a 

auxiliar o professor no processo de aprendizagem do aluno, portanto, sua produção 

deve ser destinada aos alunos tendo em vista a sua realidade. Porém quem o 

escolhe é o professor, ou seja, o livro, destinado ao aluno, precisa primeiro seduzir o 

professor para que possa chegar às mãos dos educandos, para quem de fato é 

produzido. 

 

III.3. A ORIGEM DOS LIVROS PARADIDÁTICOS NO BRASIL 

 

Em 1971, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

denominada Lei nº 5692/71, que, dentre outras recomendações, prevê a introdução 

de textos literários produzidos por autores nacionais no currículo escolar. Nesse 

momento, nasce um novo gênero de livros: os paradidáticos. Para atender essa 

nova demanda, em um primeiro momento, as editoras optaram por didatizar alguns 

clássicos literários. 

A didatização era, na realidade, um modo de tratamento dado aos livros 

clássicos para que estes se tornassem mais chamativos aos olhos dos alunos, de 

maneira que modificavam as capas, tornando-as mais atraentes com uma pequena 

nota introdutória com a contextualização histórica do assunto a ser tratado, e a 

inserção de notas de rodapé para exercer um diálogo com o leitor e também a 

implantação de um grande número de ilustrações dentro do texto. 

Para Munakata (1997), um mito sobre a origem da denominação paradidático 

pode explicar seu nascimento: 

Reza a lenda que o termo paradidático foi cunhado pelo saudoso 
Professor Anderson Fernandes Dias, diretor-presidente da Editora 
Ática, no início da década de 70. Afinal, foi a Ática que criou a 
primeira coleção de alcance nacional destinada a apoiar, aprofundar, 
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fazer digerir a disciplina muitas vezes aridamente exposta no livro 
didático [Lecionare, 1993, apud MUNAKATA, 1997.pp. 101,102]. 

Segundo Zamboni (1991): 

A denominação paradidático, em catálogos editoriais, apareceu no 
final da década de 70. Foi lançada numa política de “marketing” com 
a finalidade comercial por Giro Takashi, que na época trabalhava 
para a Editora Ática (ZAMBONI, 1991, p. 11). 

Como podemos perceber nas palavras das duas pesquisadoras, existe certo 

impasse sobre quem, na realidade, teria inventado o termo paradidático, porém não 

vamos nos aprofundar nesta questão, pois não é relevante para nossa pesquisa. 

O importante é que o termo existe e necessita ser mais bem explorado e 

também compreendermos por que houve a necessidade de criá-lo. Para Jaime 

Pinsky, editor da Contexto,  entende paradidático: 

Do ponto de vista das editoras, paradidático é uma concepção 
comercial e não intelectual. Então, não interessa se é Machado de 
Assis, se é dicionário, se é não-sei-o-quê, o que interessa é o 
sistema de circulação. Os editores leram Marx, se não leram 
entenderam mesmo sem ler, quer dizer, eles sabem o que define 
realmente o produto é a possibilidade de circulação desse produto. 
Então, se esse produto circula como paradidático – ou como diriam 
vocês, acadêmicos, “enquanto” paradidático –, ele é um paradidático. 
Ele pode ser um romance, pode ser um ensaio, pode ser qualquer 
coisa; então, essa é a definição de paradidático nos meios editoriais. 
Então é muito fácil, não tem absolutamente nenhuma dificuldade 
nessa definição. Ora, há certos temas que o livro didático não dá 
conta, e você precisa, às vezes, verticalizar alguns temas. Então, 
esse foi o objetivo ( MUNAKATA, 1997, p. 102). 

Conforme as palavras acima, fica evidente que “é preciso mostras que os 

livros didáticos não bastam; é preciso fomentar a necessidade de “verticalização do 

tema” (MUNAKATA,1997,p.102), por isso ao analisar o crescimento dos livros 

paradidático a partir da década de 80,  

Atualmente parece haver um consenso sobre os limites e 
desventuras do uso exclusivo do livro didático como instrumento 
pedagógico. Todavia este quadro é bastante recente. 

Na sua grande maioria, os livros didáticos se apresentam com [sic] 
uma reiteração dos programas e sugestões curriculares dos órgãos 
oficiais [...]. Seu caráter conservador não é dado apenas por 
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reproduzir a perspectiva oficial, mas, sobretudo por apresentar o 
saber como algo pronto, acabado e definido previamente. Nesse 
caso, conhecimento e autoridade aparecem como pares 
indissociáveis que anulam qualquer possibilidade de conflito entre 
leituras divergentes inerentes à construção do saber, induzindo os 
alunos a uma postura passiva. Ancorando-se em uma cronologia 
estéril, reforçando nomes e temas canônicos e criando uma falsa 
ideia de totalidade, os livros didáticos firmaram alguns pressupostos 
explicativos (como por exemplo, causalidade, objetividade etc.) que 
atualmente parecem ter perdido seu vigor. [...] A crítica dos livros 
didáticos e a renovação do processo de ensino e aprendizagem 
parecem ter contribuído para a proliferação das coleções de livros 
paradidáticos, constituindo-se em uma nova alternativa para aqueles 
profissionais interessados em reavaliar seu cotidiano nas salas de 
aula. [SCHAPOCHNIK e  HANSEN (1993) apud MUNAKATA (1997), 
p. 102, 103.] 

Munakata (1997) afirma que: 

Em suma, o que define os livros paradidáticos é o seu uso como 
material que complementa (ou mesmo substitui) os livros didáticos. 
Tal complementação (ou substituição) passa a ser considerada como 
desejável, na medida em que se imagina que os livros didáticos por 
si sejam insuficientes ou até mesmo nocivos. A carência de 
paradidáticos e desqualificação dos didáticos são faces da mesma 
moeda. A área de História e assemelhados, que lida com temas da 
atualidade, é particularmente propícia para fomentar essas 
carências. Mas os paradidáticos podem proliferar em qualquer área: 
como todo assunto é, em tese, verticalizável, o seu temário é 
inesgotável. A crítica, também frequente, de que o livro didático traz 
verdades “prontas e acabadas”, abre brechas para lançamento, por 
uma mesma editora, de paradidáticos sobre o mesmo tema, a título 
de “confronto de ideias” [p. 103] 

 

III.4. OS PRIMEIROS PARADIDÁTICOS DE MATEMÁTICA 

 

Em 1986, foram editadas as duas primeiras coleções de livros paradidáticos 

de matemática “Vivendo a Matemática” pertencente à editora Scipione e “A 

Descoberta da Matemática” da editora Ática, que, apesar de terem intenções 

semelhantes, foram criadas em contextos distintos. 

Segundo Luiz Marcio Pereira Imenes, em uma entrevista concedida a Kazumi 

Munakata, a origem da coleção “Vivendo a Matemática” se deu a partir de conversas 
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a respeito de livros editados na antiga União Soviética, entre Nilson José Machado e 

Luiz Marcio Pereira Imenes, conforme segue: 

[...] eu já estava fazendo a pós-graduação. Eu estava trabalhando 
com o Nilson José Machado, num colégio, e trocando ideias, - o 
Nilson já era autor também – falei de uma coleção de livros na época 
editada pela União Soviética, edições populares de Matemática, são 
os paradidáticos de Matemática. E a gente dizia: “Não temos nada 
parecido aqui no Brasil para o 1º grau”. Começamos a trocar ideias 
sobre isso, o Nilson levou essa proposta para a editora Scipione, que 
gostou da ideia, nos deu espaço, e, em 1986, dois ou três anos 
depois disso começado, lançamos aquela coleção “Vivendo a 
Matemática”, coleção paradidática que hoje tem 15 volumes, com 
vários autores. Foi um trabalho também gostoso de fazer 
(MUNAKATA, 1997, p. 165). 

A coleção intitulada “Vivendo a Matemática” é constituída por quinze 

exemplares. 

Já a criação da coleção “A Descoberta da Matemática” teve a intenção de 

levar  para o campo da matemática, algumas características existentes em coleções 

da literatura clássica, já editadas em vários livros da editora e também trazer um 

material denominado Suplemento de trabalho. 

Segundo comentário de Luzia Faraco Ramos, autora de vários livros desta 

coleção, quando perguntada quais as suas preocupações no momento de elaborar a 

obra, em uma de suas entrevistas concedida a editora Ática esclareceu: 

A pedra fundamental de cada obra é o conteúdo matemático que vou 
desenvolver. O passo seguinte é imaginar onde esse tema pode 
aparecer no cotidiano das pessoas. Procuro incluir também um outro 
plano em todas as histórias: a construção da consciência ambiental 
abordando, aspectos ecológicos como pesca não-predatória, plantio 
de grama, despoluição das águas dos rios e dos mares. Visualizando 
essas situações, vou construindo os personagens e a trama que 
poderá envolvê-las. Assim sinto que estou humanizando a 
matemática (ATICANET, 2002)15. 

A coleção da editora Ática “A Descoberta da Matemática” é constituída por 

quatorze livros. 

                                            
15

 Entrevista concedida a Ática e disponível em www.atica.com.br/entrevistas. Acesso em 
19/07/2010. 
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As duas coleções “Vivendo a Matemática” e “A Descoberta da Matemática” 

foram constituídas por motivos diferentes: a primeira, com a intenção de trazer para 

o Brasil os livros semelhantes aos da União Soviética; e a segunda, teve por objetivo 

trazer para o campo da matemática características já existentes em outras áreas de 

conhecimento. 

Porém, vale lembrar que ambas as coleções nasceram após a década de 70, 

momento em que a Matemática Moderna sofria várias críticas por causa da ênfase 

dada ao formalismo e ao rigor matemático. Essas coleções pretendiam valorizar as 

teorias construtivistas, com a introdução da História da Matemática, a 

interdisciplinaridade dos conteúdos e também o resgate do ensino da Geometria. As 

editoras investiram na produção dos livros paradidáticos de matemática, pois 

queriam divulgar e avaliar os aspectos e tendências para o ensino da matemática, 

para que só depois de terem constatado que as novas incorporações tivessem sido 

aceitas, fossem introduzidas na produção dos livros didáticos de matemática. 

A partir do ano de 1990, mais editoras começaram a investir na produção de 

livros paradidáticos de matemática, destinadas às últimas séries do Ensino 

Fundamental com as mesmas características dos seus precursores, porém estas 

novas coleções seguem as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

trazem novos recursos gráficos, abordagens e conteúdos. Vamos aqui, então, expor 

e fazer um breve comentário das coleções encontradas. 

A coleção “Contando a História da Matemática” da editora Ática é constituída 

por sete títulos. Conforme indica o nome desta coleção, as obras visam contar a 

história da Matemática por meio de narrativas, utilizando-se de figuras com certo 

grau de humor, as capas são bem coloridas e seguem um padrão em que aparecem 

números e objetos com formas geométricas realizando atividades divertidas e que 

trazem à tona o lúdico e o intuitivo do leitor. 

A coleção “Pra que serve a Matemática?” da editora Atual contêm nove 

títulos. raz uma carta em que os autores expressam suas intenções e indicam 

sugestões sobre o uso do livro, que, de acordo com o título, já se antevê a 

predominância do assunto a ser tratado: as capas são sempre protagonizadas por 
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adolescentes que realizam atividades tais como dançar, andar de skate, jogar vídeo 

game etc. Trazem à tona uma matemática construída pelo homem com objetos e 

situações, além de surgirem de forma natural aos aspectos de intuição, tentativa e 

erro, análise e formalização ao longo do texto. 

A coleção intitulada “Problemas Matemáticos” da editora Moderna contém 

quatro títulos. A preocupação desta série de livros está centrada na resolução de 

problemas com a valorização do raciocínio lógico. Nos livros, os personagens 

interagem com o leitor por meio de pequenas narrativas ou até mesmo por 

intermédio de um desafio lançado de modo direto. 

Uma das autoras desta coleção, Elis Pacheco, escreve, no final do livro, que 

suas inspirações e opções em trabalhar com resolução de problemas se deram a 

partir do momento em que teve seu primeiro contato com o livro “O Homem que 

calculava” de autoria de Malba Tahan, quando tinha apenas 12 anos de idade. 

Também pertencentes à editora Moderna, encontramos alguns títulos 

independentes de livros paradidáticos, sendo eles “Sistema de numeração ao Longo 

da História”, “A Matemática tem Razão”, ambos dos autores Edwaldo Bianchini e 

Herval Paccola; e também um escrito por Susana Laino Candido com o título de 

“Formas num Mundo de Formas”. 

A coleção “O Contador de História e outras histórias da Matemática” pertence 

à editora Atual e é constituída por oito obras. Estes livros trazem um personagem 

denominado Cronos que tem o poder de viajar pelo tempo e, em cada livro, faz uma 

nova viagem em que envolve fatos e pessoas em situações reais e fictícias. 

Também vale a pena destacar a preocupação do autor (citar o nome do autor), pela 

busca intensa pela interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento. 

Em 1991, a editora do Brasil lançou a coleção “Matemática - Projeto 

Alternativo” que contém quatro títulos. Esta coleção foi elaborada por um grupo de 

professores pertencentes ao GPREM (Grupo Paranaense de Educação Matemática) 

e teve a influência de algumas obras da coleção “Vivendo a Matemática” e também 

do livro “O Homem que Calculava”. 
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Em 2001, foi publicado o livro paradidático o “Diálogo Geométrico” escrito por 

Hélio Cyrino, editado pela Átomo, em que misturava duas parte de forma inteligente, 

a primeira parte do livro explorava alguns conceitos geométricos através de história 

em quadrinhos e, na segunda parte do livro, propõe atividades com o intuito de 

aprofundar os conceitos geométricos. 

No ano de 2000, a coleção “Vivendo a Matemática” e, em 2001 a coleção “A 

Descoberta da Matemática” foram reformuladas e relançadas, com algumas 

alterações, como por exemplo, as figuras agora são coloridas, alguns personagens 

tiveram os nomes trocados, algumas situações foram omitidas etc. 

Estas alterações são constatadas conforme nos explica Luzia Faraco: 

[...] nessa reformulação pude dar asas à minha imaginação, além de 
ter aumentado minha bagagem de conhecimentos. Em alguns livros, 
a história chega a ser outra ou ganhou um enredo mais ficcional e 
colorido. Em relação à construção dos conceitos matemáticos, a 
abordagem ficou mais coloquial e próxima do adolescente 
(ATICANET, 2002)16. 

Portanto, convém lembrarmos que estaremos realizando nossa pesquisa com 

os seguintes títulos: “Geometria na Amazônia; Diálogo geométrico; Formas num 

mundo de forma; Lógica! É lógico; Descobrindo o teorema de Pitágoras”. Estas 

obras foram escolhidas, em conjunto, pelo pesquisador e sua orientadora. 

O livro “Geometria na Amazônia” foi escolhido por ter sido o primeiro 

paradidático com que o pesquisador teve contato, os outros livros foram escolhidos 

pelo fato de cada um tratar de uma estrutura da Geometria. Convém ressaltar que 

as obras, aqui mencionadas, foram localizadas a partir do acervo pessoal do 

pesquisador e também através de um levantamento junto às editoras com catálogos 

impressos e consultas via internet, além de algumas visitas em livraria e sebos (local 

onde se comercializa livros novos e usados) e bibliotecas das Universidades Uniban, 

UnG. 

                                            
16

 Entrevista concedida a Ática e disponível em www.atica.com.br/entrevistas. Acesso em 19/07/2010 

http://www.atica.com.br/entrevistas
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CAPÍTULO IV  

IV.1.RESENHAS 

IV.1.1 ROSA NETO, E. Geometria na Amazônia. São Paulo: Editora Ática, 

2004. 10ª edição  (Coleção A Descoberta da Matemática). 

Neste livro paradidático, o autor coloca como objetivo tratar de construções 

geométricas tais como circunferências, polígonos, ângulos e retas, por meio de um 

contexto protagonizado por dois jovens brancos e Turuna, o piloto de um avião, 

encontram Aukê, um jovem chefe índio e toda a sua tribo, no cenário da floresta 

amazônica. Para atingir seu objetivo o autor utiliza construções de muros, casas, 

fornos e outros para contextualizar o ambiente em que se encontram e desta 

maneira trazer à tona os conhecimentos geométricos necessários para suas 

construções.  

A história tem início no momento em que Turuna sobrevoa uma região 

montanhosa da mata amazônica, com os passageiros André e Isabela, que estavam 

a caminho da Venezuela para encontrarem os pais. Ocorre um acidente em pleno 

vôo e o piloto faz um pouso de emergência no meio da floresta amazônica. 

O piloto e os passageiros sofreram pequenos arranhões. O alívio de saírem 

ilesos do acidente não durou muito, pois foram capturados e transformados em 

escravos por uma tribo chamada Astepecs. Isabela foi separada de André e Turuna, 

pois as mulheres eram incumbidas de afazeres domésticos, enquanto André e 

Turuna foram forçados a trabalhar em uma mina de escavação de cobre. 

A partir deste momento, o enredo é desenvolvido em torno desta aldeia e da 

amizade entre André, Turuna e Aukê, um jovem índio, chefe da tribo dos Irumuaras, 

mantidos como escravos há 5 anos. 

André e Turuna ficam admirados ao perceberem que os Astepecs, seus 

capturadores, dispunham de calendário, conhecimentos matemáticos, irrigações e 
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moradias construídas de pedras e tijolos e não podiam acreditar que, tão distante e 

isolado do mundo moderno, pudesse existir uma tribo de índios tão sofisticada. O 

autor mostra ao leitor que os indígenas já possuíam conhecimentos matemáticos, 

especialmente os geométricos que foram utilizados para a confecção de suas 

moradias e ferramentas de (trabalho e guerra).  

Aukê e sua tribo já vinham planejando fugir há muito tempo e só esperavam 

uma oportunidade. Como haviam se tornado amigos de André e Turuna, os 

convidaram para participar da fuga. André relutou muito, pois mesmo sem ter 

notícias de Isabela, não queria deixá-la sozinha, por medo de nunca mais encontrá-

la. Aukê e Turuna prometeram que, assim que se estabelecessem em um local 

seguro e estivessem mais bem preparados, voltariam para resgatá-la e só assim 

André concordou em fugir junto com os Irumuaras. 

Após a fuga e um breve descanso na aldeia dos Irumuaras, Aukê reuniu seu 

povo para elaborar uma estratégia, caso houvesse um ataque inimigo. Ficou 

decidido que eles construiriam um muro em volta de toda a aldeia para, assim, evitar 

que algum inimigo invadisse seu território. Percebemos aqui que como Aukê e sua 

tribo haviam vivido os últimos anos como escravos, eles criaram uma espécie de 

democracia, onde o chefe da tribo discutia e consultava todos os habitantes sobre 

assuntos referente as decisões e atitudes que pretendiam tomar. 

Os índios já conheciam a técnica da linha esticada presa no chão por duas 

estacas para construir um paredão em linha reta e também a arte de confeccionar 

tijolos. Á medida que o paredão vai ficando alto, André e Turuna alertam os 

indígenas sobre a possibilidade das paredes ficarem inclinadas. Aukê explica aos 

dois que eles têm os olhos muito bem treinados e que só de olharem para as 

paredes são capazes de dizerem se elas estão ou não inclinadas. Notamos neste 

trecho do texto por parte de Aukê o que Fischbein (1993) considera de aspecto 

intuitivo que ocorre quando o sujeito tem uma aceitação direta, sem sentir a 

necessidade de qualquer tipo de demonstração, pois se só de olhar ter a certeza de 

que a parede está perpendicular ao chão, trata-se de uma intuição.  
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Mesmo assim, Turuna resolve ensiná-los a construir e a utilizar um fio de 

prumo, amarrando uma pedra em uma linha, de modo a manter as paredes 

perpendiculares ao chão. Com a construção deste paredão, o autor traz à tona as 

ideias de retas perpendiculares e de ângulos. Também percebemos os aspectos 

formais e algorítmicos, por parte de Turuna que resolve comprovar se realmente a 

parede está perpendicular ao chão, criando um instrumento para que verifique o que 

Aukê havia pressentido.  

Com isto, os índios parecem ter se contagiado com a ideia de progresso e 

decidem investir em novas construções. Aukê reúne novamente sua tribo e coloca 

em votação a construção de dois salões, ambos circulares, um para as reuniões e o 

outro para as aulas. Para isto, é reservada uma área quadrada, na qual Aukê sugere 

que se trace uma diagonal e que se construam os salões de forma que fiquem 

inscritos nas duas regiões triangulares. 

 

Figura 1  (Nossa interpretação) 

Os índios já dominavam a técnica de construir circunferências, pois suas ocas 

ou cabanas já eram neste formato. Além da ideia de circunferências, foram utilizadas 

também as de triângulo retângulo, diagonal de um polígono, bissetriz de um ângulo, 

retas e circunferências tangentes, ponto médio e circunferência inscrita num 

triângulo. Repare que novamente foi citado que os índios já possuíam um prévio 

conhecimento geométrico, sobre o assunto tratado, no caso estamos nos referindo à 

construção de circunferências, porém foram utilizados outros tipos de 
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conhecimentos como área de figuras, diagonal, ponto médio e outros, pouco a 

pouco, ou melhor, em uma única construção são trazidos à tona vários recursos 

geométricos.  

Turuna resolve ainda construir um relógio de sol, pois sente falta de saber as 

horas, para organizar melhor seu dia. Na construção do relógio de sol, foi utilizada 

uma pedra com formato retangular para servir de base, na qual é desenhada uma 

semicircunferência, dividida em 12 partes iguais. No centro da semicircunferência, é 

fincada uma haste (bastão) de cobre, com inclinação para a direção norte. Desta 

forma, quando os raios solares tocam a haste, a sombra, refletida nas marcas da 

semicircunferência, indica a hora aproximada.  

Para a realização desta tarefa, foram utilizadas as ideias de 

semicircunferência, circunferência, divisão da circunferência em partes iguais e 

divisão de ângulos. Podemos perceber também que são utilizados os 

conhecimentos de Astronomia, para que eles decidam em qual a posição que deve 

fincar a haste de cobre no relógio para que a sombra do sol marque corretamente as 

horas. 

Quando tudo parecia tranquilo, os Irumuaras foram surpreendidos com a 

notícia de que um grupo inimigo de índios, pertencentes à tribo dos Astepecs, estava 

preparando um ataque contra os Irumuaras. Aukê surpreendeu os inimigos, 

capturando um dos membros da tribo inimiga e se deram conta de que se tratava do 

chefe do grupo, que também era o irmão do chefe da tribo dos Astepecs. 

Aukê solicitou que o grupo inimigo trouxesse Isabela para que assim 

pudessem trocar os reféns um pelo outro. A troca foi feita com sucesso e cada tribo 

seguiu seu caminho. Houve aqui uma aula de estratégia para garantir a segurança e 

a paz de todos os habitantes desta aldeia, pois os Irumuaras não se precipitaram 

nas negociações e também não maltrataram o inimigo capturado, foram pacientes e 

souberam contornar a situação, de modo a satisfazer as duas partes. Por que os 

Astepecs não mais voltaram a preocupar os Irumuaras, estes por sua vez não 

temeram mais o a Astepecs.  
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Aos poucos, Isabela foi tomando conhecimento sobre a rotina dos Irumuaras 

e também das construções geométricas que André e Turuna vinham realizando, 

André confessou que estava com dificuldade em localizar a reta tangente a uma 

circunferência passando por um ponto fora da circunferência. 

E Isabela se prontificou a ajudar, já que, segundo ela, Geometria sempre foi 

seu forte na escola, e que esta situação não seria problema, e começou afirmando 

que a resolução estava no fato de que, todo triângulo inscrito em uma 

semicircunferência, é um triângulo retângulo. 

E fez um desenho, no chão, de uma circunferência com um raio qualquer, 

com centro em O e marcou um ponto P fora da circunferência; traçou um segmento 

OP, marcou o ponto médio deste segmento que chamou de C; traçou outra 

circunferência de raio OC com centro em C; traçou um outro segmento de reta do 

ponto P até a intersecção das circunferências que chamou de T, formando um 

triângulo TOP. Isabela descreveu ou utilizou o que de acordo com Fischbein (1993) 

são considerados aspectos algorítmicos, que são as técnicas de resolução e as 

estratégias do tipo padrão, pois foi desenhando e descrevendo seus procedimentos 

para obter o resultado. 

Mesmo observando o desenho, André quis saber qual o motivo de o triângulo 

TOP ser retângulo, e Isabela lhe explicou que este triângulo está inscrito numa 

semicircunferência de centro C. Satisfeito com a resolução e explicação de Isabela, 

André propôs outro problema para a irmã: o da divisão de um segmento em partes 

iguais. Aqui Isabela mostrou que também possui conhecimentos formais e recorreu 

a nosso ver dentro da proposta aos aspectos formais que segundo Fischbein (1933) 

são os axiomas, as definições, os teoremas, as demonstrações e as provas.  

Isabela nem titubeou e foi logo traçando um segmento AB qualquer e quis 

saber em quantas partes queriam que ela dividisse o segmento. André pediu que 

fosse em cinco partes iguais. 

Isabela, entusiasmada, falava e desenhava ao mesmo tempo e foi logo 

traçando duas retas paralelas, uma com origem no ponto A e outra, com origem no 

ponto B; e dividiu-as em cinco partes iguais, usando um pedaço de fio como medida 
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e ligou os pontos de modo que o segmento AB ficasse dividido em cinco partes 

iguais. André ficou muito contente, pois há tempos ele queria construir uma régua 

graduada para usar como unidade de medida. 

E começou a realizar a construção de sua régua, com um pedaço de madeira 

utilizou a técnica da irmã e dividiu esta madeira em dez partes iguais, para 

representar os decímetros e estes foram divididos novamente em dez partes iguais 

para representarem os centímetros. 

Após alguns dias de convívio na aldeia, André, Isabela e Turuna decidiram 

regressar para seus lares. Aukê ficou com receio de que tudo o que tinha aprendido 

com os visitantes fosse esquecido, então Isabela se propôs a fazer o registro das 

ideias utilizadas pelos índios durante as construções, enquanto André, Turuna e 

alguns índios foram providenciar uma canoa. Mesmo os índios tendo um prévio 

conhecimento geométrico sobre os assuntos ou construções tratados neste texto, 

percebemos que houve uma ampliação por conta de sua convivência com os 

visitantes, por este motivo é que houve a necessidade de se deixar registrados estes 

novos conhecimentos.  

Isabela e André terminaram suas tarefas quase ao mesmo tempo e então 

embarcaram na canoa, para a viagem de volta para casa. 

O autor alcança seu objetivo, pois mesmo tendo utilizado o contexto da mata 

Amazônica e os índios e dois garotos brancos como protagonistas desta história, 

foram realizadas diversas construções geométricas dentre elas ponto médio, divisão 

de um segmento em partes iguais, semicircunferência e outras. A cada construção 

de alvenaria como o muro, a escola o salão de reuniões e o relógio de sol, foram 

trazidos à tona vários conhecimentos prévios que se fizeram necessários. 

 

IV.1.2 CYRINO, H. Diálogo geométrico. Campinas: Editora Átomo, 2001. 
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O objetivo do autor é fazer com que o leitor tente descobrir o significado de 

palavras que, para ele sejam desconhecidas que vão aparecendo ao longo do 

diálogo. O que ele consegue, pois logo no inicio ele se apresenta como sendo um 

polígono, fala de outros polígonos, porém em nenhum momento é definida a palavra 

polígono dentre do diálogo.  

O diálogo trata-se de uma conversa entre dois seres de dimensões distintas, 

o Quadrado que vive no plano (bidimensional) e a Esfera que vive no espaço 

(tridimensional). 

A esfera veio ao mundo bidimensional fazer uma visita e encontra um 

habitante deste mundo o Quadrado. Os dois começam a conversar sobre o local 

onde vivem e as dimensões que possuem. 

De início o Quadrado tem certa dificuldade em aceitar a existência da Esfera, 

pois nunca virá antes uma figura tridimensional, por outro lado a Esfera não teve 

problema algum em aceitar o Quadrado como uma figura bidimensional.  

Mas acabaram se entendendo e começaram a dialogar sobre os universos 

em que vivem, o Quadrado se apresentou dizendo que vive na planolândia, quando 

a Esfera diz viver no espaço o Quadrado fica confuso, pois para ele entre a 

planolândia e o espaço não existe diferença alguma. O Quadrado acredita viver no 

espaço, pois não tem conhecimento de outras dimensões, ou seja, para ele o único 

universo existente é a planolândia.  

A Esfera então começa a explicar-lhe que o espaço possui três dimensões 

(largura, altura e comprimento), o Quadrado retruca dizendo que ele poderia ter dito 

quatro nomes, neste caso então viveria em quatro dimensões, a Esfera diz que não 

falou três nomes e sim três dimensões.  

O Quadrado confessa não enxergar esta terceira dimensão, desafia a Esfera 

solicita que ela fale um pouco sobre os seres bidimensionais, a Esfera começa 

falando dos triângulos que podem ser classificados em escalenos, isósceles e 

equiláteros, isto significa 3 lados de medidas diferentes, 2 lados de medidas iguais e 

3 lados de medidas iguais. Percebemos que a Esfera tem um amplo conhecimento 
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em relação a planolândia, pois descreveu um de seus polígonos, com suas 

propriedades, quanto ao lado e aos ângulos internos, estamos nos referindo ao 

triângulo. 

Continua falando sobre os triângulos em relação aos ângulos internos e a sua 

soma, além de demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 

180º. A esfera pede ao Quadrado para que ele fale um pouco de seus parentes, ele 

começa falando de seu tio o paralelogramo que é um quadrilátero com os lados 

opostos paralelos.  

Seu primo o retângulo tem os quatros ângulos internos congruentes e seu 

irmão o losango que tem como ele o Quadrado os quatro lados congruentes, 

comentou também que existem outros polígonos como o pentágono, o hexágono, o 

heptágono e outros. Acreditamos que a Esfera pede para que o Quadrado fale um 

pouco sobre seus parentes para que desta forma possa, ter uma ideia a respeito dos 

conhecimentos, prévios que ele possui, para que desta forma possa explicar-lhe 

sobre os seres que habitam a Espaçolândia.  

O Quadrado retribui a pergunta ao visitante o indagando se por acaso seria 

um círculo, e este responde “Não, não sou uma figura plana, sou um número infinito 

de círculos de tamanhos que variam de um ponto até um círculo de 1,5 cm de 

diâmetro, colocados um em cima do outro”. (p. 24). Notamos aqui que não existe um 

rigor matemático, nesta definição dada pela Esfera, pois se não tiver um imagem 

juntamente com ela o leitor pode imaginar outro tipo de figura, pense um pouco ao 

colocar um círculo em cima do outro sem que determine uma ordem em relação ao 

tamanho, podemos obter a figura de um cone por exemplo. 

O Quadrado fica curioso e pergunta se existem mais figuras no espaço e 

quais são? A Esfera começa a falar das outras figuras, porém decide usar vários 

recursos para que ele possa enxergar a terceira dimensão e desta maneira 

conseguir visualizar as figuras. 

Para falar do cubo solicita ao Quadrado para que ele imagine uma infinidade 

de quadrados um em cima do outro, mas em sua mente aparece uma infinidade de 

quadrados um ao lado do outro, formando um tipo de cortina ou faixa. Então a 
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Esfera muda a maneira de explicar e começa dando as instruções de como 

desenhar um quadrado e deste transformar em um cubo. Porém a tentativa não deu 

certo, pois na mente do Quadrado surgiu uma espécie de janela. Podemos perceber 

que a Esfera começou dando uma ideia intuitiva de como se construir um cubo, e 

não obtendo sucesso em sua explicação, decide usar o que Fischbein (1993) 

descreve como aspectos algorítmicos, ou seja, as técnicas de resolução e 

estratégias do tipo padrão, descrevendo os procedimentos. 

A Esfera é persistente e não desiste, mas muda a figura para ver se é capaz 

de fazer com que o Quadrado enxergue esta outra figura, pensa então em construir 

uma pirâmide, solicita novamente ao Quadrado que imagine um quadrado, isto ele 

consegue, pois trata-se de uma figura plana igual a ele próprio, em seguida pede 

para que em cada um dos lodos deste quadrado construa um triângulo isósceles ou 

equilátero, o Quadrado atende. O passo seguinte é solicitado para que ele dobre 

estes triângulos para fora do plano até que um encoste no outro, por mais que o 

Quadrado tenha se esforçado para atender a solicitação não foi capaz e desistiu. 

Não obtendo a figura de uma pirâmide. O autor insiste em usar o intuitivo do 

Quadrado, pois solicita para que ele imagine um quadrado e depois quatro triângulos 

um em cada lado deste quadrado e novamente não teve sucesso em outra tentativa. 

A Esfera tenta uma última figura a de um cilindro e pede para que o Quadrado 

imagine vários círculos um em cima do outro como se fossem formar uma pilha, o 

Quadrado se esforça e imagina os círculos um ao lado do outro, formando uma 

espécie de nuvem. A Esfera então desiste de tentar fazer com que o Quadrado 

enxergue as figuras que vivem no espaço, ambas resolvem voltar para suas casas, 

a Esfera fica aliviada por não ter mais que imaginar recursos para que o Quadrado 

enxergue a terceira dimensão. O Quadrado também ficou aliviado também por não 

mais que se esforçar para imaginar as figuras desta tal terceira dimensão. 

O objetivo inicial do autor foi fazer com que o leitor procurasse descobrir o 

significado de novas palavras que foram surgindo ao longo do texto. Mesmo não 

tento utilizado, recursos o suficiente para que o Quadrado enxergasse a terceira 

dimensão, o que podemos notar é que todas as figuras que a Esfera descreveu para 
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o Quadrado não foram definidas em relação a sua propriedades e lados, ficando a 

encargo do leitor. Por este motivo acreditamos que ele atingiu seu objetivo. 

 

IV.1.3 CANDIDO, S, L. Formas num mundo de formas. São Paulo. Editora 

Moderna, 1997.  

 

De acordo com Cândido (1997), é esperado que o leitor já tenha tido contato 

com figuras planas e saiba trabalhar com elas. A intenção da autora é mostrar que 

objetos geométricos são de interesse de diversas áreas do conhecimento e não 

apenas da Matemática. 

Propõe que prestemos atenção em tudo que nos rodeia, seja em casa, na 

escola, no ônibus, ou mesmo no céu, para observarmos que em todos estes locais 

existem objetos que podem passar despercebidos à nossa vista e têm formas 

geométricas, nem sempre iguais. Concordamos com a autora ao esperar que o 

aluno já tenha tido contato com as figuras planas, pois somente desta maneira é que 

ele vai ter como compreender e observar melhor as formas que estão em nossa 

volta, seja em casa, na escola, no ônibus, ou em qualquer outro local. 

Para comprovar isto, traz alguns exemplos de objetos com formas distintas, 

como a laranja, com formato arredondado; uma caixa de fósforos, cheia de bicos; e 

um barbante, que não se parece nem com a laranja nem com a caixa de fósforos. 

Explica-nos que, quando o homem começou a observar a natureza, percebeu 

que objetos com formas diferentes poderiam facilitar sua vida. Por exemplo, com 

uma cabaça pode-se armazenar líquidos; alguns galhos de árvores podem ser 

utilizados como cabo de ferramentas; blocos de gelo formam os iglus. 

Também traz uma breve nota sobre os movimentos que nosso planeta Terra 

realiza: a rotação, em torno de seu próprio eixo e a translação, movimento que faz 

para percorrer a trajetória em torno do Sol. E a curiosidade do homem em descrever 

o percurso que o Sol realiza desde o nascente até o poente. Percebemos que a 
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autora pretende posicionar o aluno, em relação ao tema que esta sendo discutido, 

para isto recorre a pequenas notas históricas, para que o aluno fique situado, e tente 

entender quais foram os motivos que levaram a humanidade a se preocupar com as 

formas e a utilizá-las para facilitar suas vidas. 

  O movimento de translação demora um ano para ser realizado e 

descreve uma elipse. Comenta algumas crenças sobre o formato da Terra (plana ou 

esférica), além de outras concepções decorrentes dos povos da Índia, do Iraque e 

do Egito. Podemos notar que além de conhecimentos matemáticos Candido (1997), 

traz informações sobre outros campos científicos, como por exemplo, neste 

paragrafo fala-nos a respeito da astronomia e de história de outras culturas. 

Para explicar a ideia de figuras planas e não-planas, utiliza, como exemplos, 

uma elipse e uma caixa de fósforos e enfatiza que muitas figuras não-planas não 

podem existir sem as planas ver (Figura 24,p.98) 

Desde a antiguidade, o homem tem se preocupado em representar figuras 

planas e não-planas em superfícies planas, como as pinturas em cavernas ou 

quadros; as fotografias; as telas de computador; e, muitas vezes, estas imagens 

deixavam a desejar. O homem evoluiu e a preocupação em melhorar essas 

representações também, com a perspectiva, a computação gráfica e os jogos de luz 

e sombra. Repare que a autora faz uma linha do tempo para mostrar a evolução na 

arte de representar as figuras (imagens) desde a antiguidade nas épocas das 

cavernas até os dias atuais na era digital. 

Nesse processo de elaboração ao longo dos séculos, mais recentemente, no 

século xx, vários projetos gráficos tiveram a preocupação de mostrar figuras que 

dessem a impressão de saltar do papel. Podemos ver isto em alguns cartões de 

datas festivas, do tipo maquete e com o movimento que a computação gráfica pode 

nos fornecer. 

Para tratar a ideia das dimensões de uma figura, esclarece utilizando 

aspectos intuitivos, com exemplos comuns, do cotidiano, o que são figuras 

unidimensionais (uma dimensão), bidimensionais (duas dimensões), e 

tridimensionais (três dimensões). Afirma ainda que, quando seccionamos estas 
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figuras por um plano, obtemos, respectivamente, ponto, linha e superfície. Escolhe a 

nosso ver exemplos acertadamente, pois para figuras unidimensionais mostra-nos 

uma linha e quando a seccionamos por um plano surgi um ponto, para figuras 

bidimensionais a imagem de uma área e ao seccioná-la por um plano surge um linha 

e por fim para representar as figuras tridimensionais utiliza como, exemplo um cubo 

que ao ser seccionado por um cubo surge uma superfície. 

Volta um pouco na história da representação da terceira dimensão no cinema, 

na época em que os espectadores necessitavam utilizar óculos especiais para 

enxergar em três dimensões, óculos estes que tinham uma lente com filtro vermelho 

e a outra com filtro verde.    

Com o intuito de fazer o leitor visualizar poliedros e corpos redondos, 

apresenta-nos uma imagem do Congresso Nacional, − obra projetada por Oscar 

Niemeyer − e alguns sólidos de forma arredondada como uma bola (esfera), uma 

vela (cilindro) e um sorvete (cone). Destaca que os poliedros não apresentam partes 

arredondadas; ao contrário, só apresentam partes achatadas como a caixa de 

fósforos (paralelepípedo). 

Fala sobre a origem e o significado da palavra poliedro, define face, aresta e 

vértice destes sólidos e exemplifica poliedros convexos e não-convexos. 

Resgata a história sobre os poliedros regulares e não-regulares, estes eram 

chamados corpos cósmicos ou sólidos platônicos, pois se acreditava que terra, fogo, 

ar e água eram associados ao universo e ainda que o cubo representava a Terra; o 

tetraedro, o fogo; o octaedro, o ar; o icosaedro, a água; e o dodecaedro era 

considerado pelo próprio Platão como símbolo do universo. 

Como já havíamos dito anteriormente a autora utiliza a história para situar o 

aluno sobre o assunto que está sendo discutido, como se pode observar desta vez 

trouxe este grande filósofo (Platão), para justificar e explicar quais são os poliedros 

regulares. 

A autora explica porque não existem mais de cinco poliedros regulares, por 

meio de algumas atividades práticas, além de esclarecer que, hoje em dia, os 
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poliedros que são conhecidos como poliedros de Platão, não são somente os 

regulares (1, 2, 3, 4, 5), mas todos os que são convexos, têm o mesmo número de 

lados em todas as faces e, em cada vértice, concorre o mesmo número de arestas. 

Acreditamos que o texto cumpriu seu objetivo inicial que era mostrar que as 

forma são de interesse de diversos campos de conhecimento e não só da 

Matemática, pois Candido (1997) fez um resgate na antiguidade desde as épocas 

das cavernas, falou-nos de crenças de povos como da Índia, do Iraque e do Egito, 

também citou os Astros de nosso Universo, resgatou a filosofia de Platão e 

chegamos à era digital. Portanto ficou provado que as formas são interesse de 

estudo em outras áreas de conhecimento, e não somente na Matemática. 

 

IV.1.4 MACHADO, N. J. Lógica? É lógico! São Paulo, Editora Scipione, 

1996. 8ª edição (Coleção Vivendo a Matemática). 

 

Este livro foi escrito pelo Professor José Nilson Machado para a coleção 

Vivendo a Matemática, e tem por objetivo “ser o cupido de um romance entre você e 

esta bela Ciência” (MACHADO, 1996, p. 3). 

A história tem início com uma situação curiosa: a cena de uma professora 

entrando em uma sala de aula, carregando um envelope contendo provas que 

seriam aplicadas nesta turma. Ao entrar na sala, um dos alunos pergunta para 

quando foi adiada a prova. Todos os alunos ficam surpresos com tal pergunta até 

mesmo a professora, que confessa que realmente achara melhor fazer uma revisão 

e realizar a avaliação na semana seguinte.  

A professora quis saber de que forma o aluno descobriu que não haveria 

prova e o aluno citou algumas coisas que já havia observado que ocorriam em dia 

de prova: a professora não traz a vareta que usa para apontar a explicação na lousa, 

e hoje trouxe; em dia de prova, a professora chega antes dos alunos e hoje não 

chegou e assim concluiu que a avaliação seria adiada para outra data. Notamos que 
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o autor foi muito feliz com esta introdução que acontece diariamente em todas as 

escolas pelo menos em nosso país, com esta situação acreditamos que o leitor é 

cativado pelo enredo e continua preso à leitura a fim de saber como esta história vai 

terminar, querendo saber como o aluno descobriu que não haveria prova neste dia, 

quais foram as observações que o levaram a esta conclusão. 

O autor discorre sobre a utilização da palavra “lógico”, que usamos quando 

estamos defendendo um ponto de vista e este nos parece evidente, ou então 

quando expressamos uma opinião fácil de sustentar. Exemplifica através da 

seguinte situação: desde 1900, cada ano múltiplo de 4 é bissexto e pergunta-se se o 

ano de 1984 foi bissexto. Podemos perceber que o Machado (1996) começa falando 

de lógica, mas diferente da situação anterior, nesta ele recorre a Matemática para 

que se chegue a conclusão, pois o leitor necessita realizar alguns cálculos, são 

situações diferentes, porém ambas prendem a atenção dos leitores. 

A lógica é utilizada em diversas áreas do conhecimento e não só na 

Matemática, porém é onde seu emprego ocorre com maior frequência, por exemplo, 

quando formulamos frases do tipo “Se isto é verdade, então aquilo também é”. 

Percebemos o seu emprego quando nos deparamos com questões do tipo “Prove 

que”, recorremos à lógica para solucionar estas questões e muitas vezes temos que 

recorrer ao método do absurdo que nos leva a uma conclusão. 

Recorre a Aristóteles, um filósofo que viveu no século IV a.C. e que foi um 

dos primeiros a se preocupar em estabelecer regras para a argumentação, 

realizando um minucioso estudo de certos tipos de argumentos para estabelecer os 

que são válidos dos que não são, ou seja, falácias e sofismas. 

Aristóteles também formulou as proposições categóricas e as classificou em 

quatros tipos: “Afirmação Universal, Negação Universal, Afirmação Particular e 

Negação Particular”. Concordamos com o autor quando recorre à personagens da 

filosofia para justificar o emprego da lógica que é utilizada até os dias atuais. 

Resgata os diagramas de Euler, aqueles com os quais já tivemos contato ao 

estudar os conjuntos numéricos em Matemática e propõe algumas atividades. 
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Podemos notar a união que é utilizada entre a história, a Matemática e a lógica, 

dentro do texto. 

Aristóteles dedicou-se a um tipo especial de argumento, com duas 

proposições iniciais e uma conclusão do modo “se todo A é B e todo B é C, então 

todo A é C”. 

Os argumentos, organizados da forma citada acima, são denominados 

silogismos. Desde a época de Aristóteles até os dias atuais, a lógica vem evoluindo, 

graças a contribuições de filósofos e matemáticos que tiveram o propósito de 

organizar leis gerais do pensamento humano. E, para encerrar o assunto, sugere ao 

leitor que ajude a desvendar um desafio que envolve o raciocínio lógico. Conta-nos 

uma lenda sobre uma tribo indígena, que, quando um índio atinge idade para casar, 

é submetido a um teste de lógica. Se passar tem permissão para casar. 

O teste é o seguinte: existem duas cabanas idênticas vigiadas por dois índios; 

um deles sempre fala a verdade e o outro sempre diz mentiras. Numa das cabanas, 

está Masofis, a moça com quem o índio Totelesáris pretende se casar, e, na outra, 

alguns jacarés famintos. O índio apaixonado precisa descobrir em qual das cabanas 

está Masofis. Para resolver o mistério, ele pode fazer uma única pergunta a um dos 

vigias, porém, sem saber qual dos índios é o que sempre fala a verdade nem qual 

mente; após fazer sua pergunta, deve escolher uma cabana e entrar para saber seu 

destino. 

Após discutir algumas perguntas e respectivas respostas possíveis, o autor 

chega a uma pergunta que, se feita a qualquer um dos vigias, resulta na mesma 

resposta, ou seja, na mesma cabana; a pergunta a ser feita é a seguinte: “se eu 

perguntasse ao seu colega qual a cabana em que minha amada está o que ele 

responderia?”. 

De acordo com o autor, se Totelesáris fizesse a pergunta ao índio que sempre 

mente, ele daria uma resposta errada, ou seja, indicaria a cabana que está cheia de 

jacarés; se a mesma pergunta fosse feita ao vigia que sempre diz a verdade, este 

também indicaria a cabana que está cheia de jacarés. 
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Desta maneira, o índio apaixonado não precisaria saber qual dos guardas é o 

que mente nem o que fala a verdade, pois a resposta de ambos conduziria à mesma 

cabana, que estava cheia de jacarés famintos. Então, para Totelesáris, bastaria 

escolher a cabana oposta e encontrar sua amada Masofis e teria o direito de se 

casar. Como a obra tinha a intenção de ser o cupido entre o leitor e esta bela 

ciência, acreditamos que seu objetivo foi concluído, ou seja, podemos notar que os 

exemplos trabalhos pelo autor neste texto foram escolhidos de modo a despertar a 

curiosidade e prender a atenção do leitor.  

 

IV.1.5 IMENES, L, M. Descobrindo o teorema de Pitágoras. São Paulo: 

Editora Scipione, 1996. 12ª edição (Coleção Vivendo a Matemática). 

 

Este livro foi escrito pelo Professor Luiz Márcio Imenes para a coleção 

Vivendo a Matemática, e tem por objetivo “ser o cupido de um romance entre você e 

esta bela Ciência” (IMENES, 1996, p. 3). 

O autor inicia o livro com “O primeiro bate-papo” (IMENES, 1996, p. 5) a 

respeito de ângulo reto e comenta que, muitas vezes, ao fazer um desenho ou 

resolver um exercício de Geometria, temos que recorrer a ele. Também faz a 

seguinte afirmação: “para construir um ângulo reto é muito fácil, basta usar um 

esquadro, transferidor ou mesmo a capa de um caderno” (IMENES, 1996, p. 5). 

Concordamos com este bate – papo logo no inicio do texto, pois por inúmeras vezes 

teremos que recorrer à ângulos retos, para solucionar alguns exercícios que irão 

aparecer ao longo deste texto. 

Faz um convite para que olhemos ao nosso redor, porque este se encontra 

cheio de ângulos retos, em vidraças, portas, mesas, paredes e outros locais. 

Também nos fala que, há séculos, quando o homem começou a construir casas e 

templos, passou a usar uma figura que se tornou famosa por ter um ângulo reto e 

por ser utilizada na obtenção de linhas perpendiculares: o triângulo retângulo. Esta 

figura, simples, foi estudada por povos antigos, que perceberam suas interessantes 
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propriedades. Repare que o autor estava falando de ângulos retos, quando discorre 

para a história de quando o homem começou a fazer uso deste importante ângulo, 

inserido dentro do triângulo retângulo.  

Pitágoras, um dos grandes estudiosos do triângulo retângulo, juntamente com 

seus discípulos, descobriu, há mais de dois mil anos, uma importante propriedade 

do triângulo retângulo: “a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à 

soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos” (IMENES, 1996, p. 

15). Essa propriedade é muito importante e pode ser chamada “propriedade 

fundamental dos triângulos retângulos”, também conhecida como Teorema de 

Pitágoras. Notamos aqui o cuidado que o autor tem em situar o leitor dentro do 

contexto, pois não está preocupado somente que o leitor saiba trabalhar e identificar 

um triângulo retângulo é vontade de Imenes (1996) que o leitor tome conhecimento 

sobre o surgimento de triângulo e de suas propriedades. 

O autor utiliza os nomes dados a cada um dos lados do triângulo retângulo: o 

maior lado, aquele que fica diante do ângulo reto, é denominado hipotenusa, os 

outros dois, catetos. Propõe que os alunos desenhem e recortem figuras de 

triângulos retângulos e quadrados para explicar, de forma lúdica, como funciona o 

teorema de Pitágoras. Ressalta que a linguagem matemática é universal, conhecida 

em todos os países do mundo, cujos códigos matemáticos têm o mesmo significado. 

Por este motivo, a escrita da propriedade fundamental do triângulo retângulo pode 

se tornar mais enxuta; se representarmos, com as letras a, b e c os lados do 

triângulo retângulo, onde a letra a corresponde à medida da hipotenusa e as letras b 

e c, às medidas dos catetos, chega-se à fórmula a2 = b2 + c2, que pode ser lida da 

seguinte forma: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados 

das medidas dos catetos. 

Percebemos que o autor descreve alguns procedimentos para que o leitor 

possa construir um triângulo retângulo, notamos no trecho acima o que Fischbein 

(1993) descreve como aspectos algorítmicos, ou seja, as técnicas de resolução e 

estratégias do tipo padrão, descrevendo os procedimentos a serem realizados. 
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Pitágoras chegou a fundar uma sociedade secreta, chamada escola 

Pitagórica, cuja filosofia atribuía aos números uma importância fundamental. 

Tamanha era a fascinação pelos números, que chegaram a lhes atribuir qualidades 

curiosas, como por exemplo: os números pares eram considerados femininos e os 

ímpares, com exceção do 1 (um), masculinos. 

Para a escola Pitagórica, o número 1 (um) dava origem a todos os outros 

números e o 5 (cinco) representava o símbolo do casamento, por ser a soma do 

primeiro número feminino, 2 (dois), com o primeiro masculino, 3 (três). 

A ideia era trabalhar o Teorema de Pitágoras como diz o título, mas percebemos que 

Imenes (1996), inseriu no texto histórias fascinantes a respeito da adoração que os 

pitagóricos ostentavam em relação aos números, de modo que o leitor conheça um 

pouco mais sobre o mundo enigmático em que viviam os pitagóricos. 

O autor explica que existem várias maneiras de demonstrar o Teorema de 

Pitágoras, porém fica difícil saber qual foi a demonstração dada pelos membros da 

Escola Pitagórica, pois se tratava de uma seita secreta. O que se sabe é que Elisha 

Scott Loomis, um professor de Matemática americano, durante muitos anos 

colecionou demonstrações diferentes do Teorema de Pitágoras e isto resultou em 

um livro intitulado “The Pythagorean Proposition”, contando 370 demonstrações 

(IMENES, 1996, p. 36).  

Os números pitagóricos são as ternas de números inteiros que podem ser 

usados como medida dos lados de um triângulo retângulo, como por exemplo, (3, 4, 

5) e (5, 12, 13). Podemos constatar que o texto traz à tona não só conhecimentos 

sobre o Teorema de Pitágoras, mas também nos deixar a par de fatos e enigmas 

que cercam a verdadeira história entre Pitágoras e seus seguidores. Por estes fatos 

acreditamos que o autor consegue concluir seu objetivo de ser o cupido entre o leitor 

e esta bela ciência. 
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CAPÍTULO V  

 

V.1. EFRAIM FISCHBEIN (1993) 

 

Efraim Fischbein nasceu no dia 20 de janeiro de 1920 em Bucareste, onde 

viveu até se formar. Foi uma criança precoce e aprendeu a ler aos três anos de 

idade; com o início da II Guerra Mundial, teve que realizar trabalhos forçados, 

juntamente com outros judeus. Nesta época, sua vista foi danificada. Após a Guerra, 

ingressou na Universidade de Bucareste para cursar o Mestrado em Psicologia e 

formou-se em 1947. 

Logo após, viajou para a Transilvânia, para ajudar a cuidar de órfãos que 

sobreviveram dos campos de extermínio. Voltou a Bucareste um ano depois (1948) 

para atuar como professor do ensino médio e da Universidade de Bucareste. 

Chefiou o Departamento de Psicologia e da Educação desta universidade, de 1959 a 

1975. 

Durante esse período, publicou artigos e livros e, em 1963, concluiu seu 

Doutorado. Já no ano de 1969, foi convidado para o primeiro Congresso 

Internacional em Educação Matemática. Em 1972, foi convidado para presidir o 

Grupo de Trabalho sobre Psicologia da Educação Matemática na conferência ICME, 

no que foi muito bem sucedido. E continuou a sua presidência no terceiro Congresso 

em 1976 em Karlsruhe. No mesmo ano, foi eleito presidente fundador do “Grupo 

Internacional de Psicologia da Educação Matemática” (IGPME) que, em 1978, foi 

reduzido para Psicologia da Educação Matemática (PME). 

Foi nomeado professor de Psicologia e presidente fundador da Faculdade de 

Educação da Universidade de Tel-Aviv no ano de 1975, na qual permaneceu até o 

fim de sua vida. Faleceu no dia 22 de julho de 1998. 
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Fischbein (1993) defende a ideia de que devemos apresentar aos nossos 

alunos a Matemática como uma atividade inventada por seres humanos e que, 

portanto, é um processo em constante criação, com momentos de iluminação e de 

hesitação. 

Neste trabalho, este pesquisador faz uma exposição argumentativa de suas 

ideias, de que para analisar o comportamento matemático de um estudante, 

devemos levar em conta três tipos de aspectos básicos que, segundo ele, estão 

presentes em toda atividade matemática: os formais, os algorítmicos e os intuitivos. 

Aspectos formais são os axiomas, as definições, os teoremas, as 

demonstrações e as provas. As componentes formais precisam estar bem 

esclarecidas, para garantir que haja um desenvolvimento do processo de raciocínio, 

em qualquer atividade humana que envolve Matemática, em qualquer profissão. Por 

exemplo, conhecer o Teorema do triângulo isósceles “Se um triângulo tem dois 

lados congruentes, então os ângulos opostos a esses lados são congruentes”, 

significa que o sujeito sabe que, diante de um triângulo isósceles, ele pode usar que 

os ângulos da base são congruentes. 

Aspectos algorítmicos são as técnicas de resolução e as estratégias do tipo 

padrão, pois é ilusão acreditar que, somente com o conhecimento dos aspectos 

formais, o individuo consiga utilizar um conteúdo matemático na resolução de um 

problema; portanto, necessitamos desenvolver algoritmos, juntamente com o 

entendimento dos porquês e isso só será possível se aplicarmos intensivamente os 

algoritmos aprendidos, baseando-os nos aspectos formais. Por exemplo, saber os 

passos da resolução de uma equação ou de uma desigualdade.  

Aspectos intuitivos são os que ocorrem quando o sujeito tem uma aceitação 

direta de um teorema ou de uma solução, ou generaliza uma resolução, sem sentir 

necessidade de qualquer demonstração. Por exemplo, aceitar que a imagem da 

figura 1 é a de um triângulo isósceles, porque se parece com a de um triângulo 

isósceles. 
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Figura 1 (Fundamentos de Matemática Elementar, 9, p. 48) 

Fischbein (1993) conclui sua argumentação com a afirmação de que a não 

inter-relação entre componentes formais, algorítmicas e intuitivas de um conteúdo 

matemático pode gerar conflitos muito complexos nos indivíduos, usualmente não 

facilmente identificáveis e nem compreensíveis. 

Para Fischbein (1993), a Geometria apresenta ainda algumas dificuldades 

maiores, tanto no processo de ensino como no de aprendizagem, uma vez que o 

objeto geométrico deve ser tratado como tendo dois componentes, um conceitual e o 

outro figural.  

O componente conceitual vem por meio da linguagem escrita ou falada que, 

com certo grau de formalismo, expressa propriedades que caracterizam certas 

classes de objetos.  

O componente figural corresponde à imagem mental que associamos ao 

conceito, e que, no caso da Geometria, tem a característica de poder ser 

manipulada por movimentos rígidos como rotação, translação e outros, que mantêm 

invariantes algumas relações. Para o autor, a harmonia entre estes dois 

componentes é o que determina a noção formal do objeto geométrico. 

Podemos ver este exemplo citado por Fischbein (1993, p.140). Considere um 

triângulo isósceles, ABC, com AB = AC, como na figura abaixo: 
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Figura 2 (INSUELO, 2002, p. 59) 

 

Pede-se para provar que ĈB̂  . Pode-se sobrepor o triângulo ABC sobre ele 

mesmo, fazendo o lado AB coincidir com o lado AC e vice-versa; desta maneira, o 

ângulo A continua o mesmo; como AB e AC são congruentes, AC coincidirá 

perfeitamente com AB e AB com AC. Verificamos, então, que os “dois” triângulos, 

ABC e ACB, coincidirão. Como consequência, AB e AC devem ser congruentes 

(GARCIA, 2007). 

 

Vamos considerar o centro (núcleo) da prova, que é a operação de 
separar o triângulo ABC de si mesmo e invertê-lo. Conceitos não 
podem ser separados, invertidos e igualados, Nós tratamos aqui de 
descrições de operações práticas, aparentemente. Mas, na realidade, 
é possível separar um objeto de si mesmo? Certamente, não. Tal 
operação não tem significado concreto. Nós tratamos de um mundo 
ideal, com significados ideais. Os objetos aos quais nós nos referimos 
– pontos, lados, ângulos e as operações com eles – têm apenas uma 
existência ideal. Eles são de uma intrínseca: somente enquanto nos 
referimos à imagens podemos considerar operações tais como 
separar, inverter ou superpor (FISCHBEIN, apud GARCIA, 2007 p. 59 
e 60). 

 

 

V.2. ANÁLISES 

 

Utilizamos as ideias de Fischbein (1993) para fundamentar nossas análises 

dos livros escolhidos como objetos de nossa pesquisa, pois pretendemos verificar se 
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os textos apresentados contemplam os argumentos de Efraim Fischbein (1993) de 

que a atividade matemática de um sujeito envolve três aspectos: o formal, o intuitivo 

e o algorítmico; e que um estudante precisa conhecê-los e interrelacioná-los para ter 

sucesso em Matemática. Assim, procuramos, em cada livro paradidático que lemos, 

se tais aspectos aparecem e em que situação. 

 

V.2.1 ROSA NETO, E. Geometria na Amazônia. São Paulo: Editora Ática, 

2004. 10ª edição (Coleção A Descoberta da Matemática). 

 

Começaremos pela imagem de uma parede sendo construída e alguém 

usando o fio de prumo, que está na página 35 deste livro, para discutirmos sobre 

retas perpendiculares. 

 

Figura 3 (Geometria na Amazônia, p. 35) 

  

Para representar retas perpendiculares, o autor utiliza diversas figuras, dentre 

elas a de uma parede e um fio de prumo ( ). Também resgata conhecimentos de 

circunferência, raio, ângulo, ponto médio, como sendo pré-requisitos para desenhar 

retas perpendiculares. Lembramos que o autor comenta que, antes de partir para a 

construção, os índios primeiro fazem o projeto ou o desenho no chão. 
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Também são apresentadas várias etapas, com os procedimentos detalhados 

da construção das retas perpendiculares, com ilustrações acompanhadas com a 

parte escrita do que está ocorrendo em cada uma das etapas, além de comentar 

que os índios já utilizam a arte do fio de prumo, compassos e outros instrumentos 

para a construção de suas cabanas, artefatos e ferramentas para caça. 

Aspectos formais apareceram por meio de ilustrações de bonecos com 

formato geométrico que trazem definições escritas juntamente com imagens do que 

estava sendo definido como, por exemplo, de retas perpendiculares, além de outras 

definições. 

 

 

 

Figura 4 (Geometria na Amazônia, p. 39) 

Aspectos algorítmicos surgem com as imagens, descrevendo cada uma das 

etapas para construir retas perpendiculares, tendo, como instrumentos de trabalho, 

estacas de madeira e fios (corda, cipó, linha). Ao todo, foram apresentadas seis 

maneiras de como traçar essas retas. 

Aspectos intuitivos podem ser constatados em uma das frases, retirada do 

texto, quando o índio Aukê responde: “Só de olhar já vemos que está certo” (p. 35). 

Este comentário refere-se ao questionamento de André, querendo saber se a parede 

realmente está perpendicular ao chão. 

Nesta parte do texto, como descrito acima, apareceram aspectos formais, 

algorítmicos e intuitivos, pois são mostradas algumas definições (retas 
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perpendiculares, ângulo, circunferência e raio), procedimentos de como traçar retas 

perpendiculares e também ideias que não necessitavam de provas, como a frase de 

Aukê que, só de olhar, sabe que esta reta está perpendicular e não dá nenhuma 

razão para justificar a afirmação. 

A situação seguinte acontece quando os indígenas resolvem construir dois 

salões: um para servir de escola e outro para ser uma sala de reuniões, ambos num 

terreno quadrado. 

 

Figura 5 (Geometria na Amazônia, p. 48) 

Para conseguir realizar as duas construções, a primeira providência foi 

realizar a divisão deste terreno para obter um maior aproveitamento. Não é 

especificada a razão pela qual os índios escolheram traçar uma diagonal e dividir o 

terreno em dois triângulos. 

O passo seguinte foi descobrir uma maneira para inserir a circunferência 

dentro do triângulo. Como nenhum dos moradores da aldeia possui conhecimentos 

formais para realizar tal façanha, investiram nas tentativas de ir aleatoriamente a fim 

de encontrar a que melhor se encaixasse. 

Como as tentativas não deram um resultado positivo, André e Turuna foram 

resgatando alguns conhecimentos formais tais como: reta e circunferência 

tangentes; ponto médio; bissetriz de um ângulo; retas paralelas; reta secante; 

circunferência inscrita em um triângulo. Todas as definições vêm acompanhadas 

com a imagem de um boneco com formato geométrico, semelhante à figura 3. 
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Aspectos algorítmicos aparecem juntamente com as ilustrações, descrevendo 

os procedimentos para conseguir realizar o traçado, ou seja, o desenho de uma 

circunferência inscrita dentro de um triângulo. 

Aspectos formais surgem por meio de definições escritas com palavras e em 

algumas demonstrações detalhando as construções geométricas. Também na fala 

dos personagens, como no dialogo a seguir: 

- É bissetriz – respondeu André. 

- Bissetriz? – espantou-se o chefe irumuara. 

- Bi significa dois – explicou Turuna. – E bissetriz significa que o 
ângulo foi dividido em duas secções, isto é, foi bisseccionado 
(ROSA, 2004, p. 55). 

Aspectos intuitivos vêm apresentados pelas imagens que ilustram os 

procedimentos de como inserir uma circunferência dento de um triângulo. 

Pela maneira como o texto foi apresentado, com chamadas de definições, 

explicações ilustradas, desenvolvimento dos procedimentos para realizar o desenho 

do projeto de construir um salão redondo em um terreno de área triangular, 

acreditamos que foram trabalhados aspectos formais, algorítmicos, intuitivos e 

também que o texto ajuda o leitor a realizar a interação dos mesmos. 

A próxima ilustração mostra a imagem de um relógio de sol que foi construído 

em frente ao salão que servirá de escola. 

 

Figura 6 (Geometria na Amazônia, p. 69) 
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Para realizar a confecção do relógio de sol, foram utilizados conhecimentos 

formais aprendidos com a construção dos dois salões redondos. O autor também 

acrescenta a definição de semicircunferência e apresenta, com imagens, a 

demonstração da divisão de uma circunferência em doze partes iguais, embora não 

justifique esta construção. 

Para realizar a construção do relógio de sol é mostrada a imagem de uma 

pedra retangular. Com uma das pontas do compasso fincada no ponto médio do 

segmento que forma o maior lado do retângulo, é traçada uma semicircunferência 

que, por sua vez, é dividida em doze partes iguais, para descrever as horas das 6 

horas da manhã às 18 horas da tarde. 

Aspectos algorítmicos aparecem com as ilustrações descrevendo os 

procedimentos para realizar a divisão da semicircunferência em partes iguais. 

Aspectos intuitivos apresentam-se pela própria situação, pois, para verificar 

as horas, basta olhar a posição da sombra refletida pela haste de cobre em relação 

aos números que estão desenhados na semicircunferência.  

E como última construção geométrica, os irmãos André e Isabela decidiram 

construir uma régua para servir de unidade de medida (metro). Para confeccionar tal 

instrumento, utilizaram a divisão de um segmento de reta em partes iguais. 

 

 

Figura 7 (Geometria na Amazônia, p. 92) 

Para conseguir realizar a construção da régua ou metro, Isabela fez todos os 

procedimentos necessários sozinha: primeiro ela desenhou um segmento de reta 

com extremidades A e B; traçou duas retas paralelas passando pelas extremidades 
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A e B; dividiu, uniu os pontos que marcavam a divisão das retas paralelas, obtendo a 

divisão do segmento A, B que era o propósito desde o início. 

Para realizar a divisão de um segmento de reta em partes iguais, foram 

utilizados imagens de retas paralelas, segmento de reta, e os procedimentos para se 

obter a divisão. Nesta parte do texto, não foram utilizados aspectos formais, o aluno 

precisa voltar no texto para saber o significado de cada uma destas construções, 

pois já foram definidos anteriormente dentro do texto. 

 

V.2.2 CYRINO, H. Diálogo geométrico. Campinas: Editora Átomo, 2001.   

 

Como por exemplo, na figura a seguir, o Quadrado não consegue conceber 

que uma figura geométrica possa existir sem possuir ângulos, pois todas as figuras 

de duas dimensões possuem ângulos (Figura 8).  

 

 

Figura 8 (Diálogo geométrico, p. 11) 
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Vejamos algumas passagens do livro com o intuito de verificar se este texto 

ajuda o leitor a promover a interação dos aspectos formais, algorítmicos e intuitivos 

diante dos conteúdos abordados.  

Vamos iniciar com esta imagem, em que o Quadrado tenta tocar a Esfera 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9 (Diálogo geométrico, p. 14) 

Ao encostar-se na Esfera, o Quadrado consegue compreender que se trata 

de uma figura constituída por vários círculos, devido à sua condição de viver no 

plano, onde todas as figuras têm duas dimensões; mas conseguiu perceber que, 

mesmo tendo à sua frente vários círculos, no momento em que tentava tocá-la, 

encostava-se em um único ponto (trazendo à tona a ideia de planificação da figura). 

Neste momento, acreditamos que o Quadrado imagina que iria tocar um 

pedaço do plano e não apenas um único ponto, como foi o caso. Daí, o espanto do 

Quadrado: “Meu Deus!” 

Ocorre uma apresentação formal dos personagens, em que cada um diz seu 

nome e o local onde vive (Figura 10). 
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Figura 10 (Diálogo geométrico, p. 15) 

Aparentemente, nada de errado nesta apresentação, então, vejamos sua 

continuação na (Figura 11). 

 

Figura 11 (Diálogo geométrico, p. 15) 

No diálogo ver (Figura 10, p. 87), acreditava-se que estava ocorrendo uma 

apresentação formal, em que onde cada figura está dizendo seu nome e o local ou 

dimensão onde vivem, mas, na fig.4, aparece uma incoerência, pois o Quadrado 

também acredita viver no espaço, como no nosso entender, ele somente conhece o 
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mundo bidimensional, este é o seu espaço. A Esfera não concordando com o 

Quadrado pede para que ele descreva o significado de espaço (Figura 12). 

 

 

Figura 12 (Diálogo geométrico, p. 16) 

A definição do Quadrado é perfeitamente justa, uma vez que este habita o 

mundo bidimensional, e compreende que tudo em seu mundo é largura e 

comprimento, o Quadrado fez a interação dos aspectos formais, intuitivos e 

algorítmicos relacionado ao espaço bidimensional. 

Como dissemos no início, a Esfera que está representando o papel do 

professor, diz não concordar com esta afirmação em relação ao espaço e solicita ao 

Quadrado para que diga quais são os seres ou figuras que habitam este espaço. 

Quando o Quadrado apresenta os personagens que vivem no espaço, cita 

alguns polígonos (Figura 13). 
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Figura 13 (Dialogo geométrico, p. 16) 

Podemos reparar que a palavra polígono foi introduzida na conversa sem ser 

definida, conforme o objetivo do autor e isto reforça nossa suposição de que o 

Quadrado conseguiu fazer a interação dos aspectos formal, algorítmico e intuitivo 

ligados aos polígonos. A Esfera, em seu papel de professor, ressalta que as figuras 

citadas pelo Quadrado são planas, portanto têm duas dimensões e que, a partir de 

agora, o mundo passa a ter três dimensões (largura, comprimento e altura). 

Isto, com certeza, vai exigir que o Quadrado adapte e (re) elabore suas 

definições e busque novamente inter-relacionar aspectos algorítmicos, formais e 

intuitivos associados à geometria tridimensional. 

O Quadrado pergunta se a Esfera é um círculo (Figura 14). 
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Figura 14 (Dialogo geométrico, p. 24) 

A definição dada pela Esfera é visualizada como a imagem de vários círculos 

de tamanhos diferentes sobrepostos, de modo a reproduzir a imagem da Esfera. Se 

interpretarmos intuitivamente a definição apresentada em palavras, podemos não ter 

uma esfera. 

Por exemplo, se simplesmente sobrepusermos círculos de raios diferentes, 

sem atentar para os aspectos formais e algorítmicos da esfera, poderíamos 

conceber a figura de um cone, de paraboloide, ou de figuras sugeridas que seguem. 

( 

Figura 15) 

 

 

 

 

Figura 15 (Nossa interpretação 1) 
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Aqui podemos constatar a presença de aspectos intuitivos somente, pois não 

houve um rigor para definir formalmente uma esfera e também não foi apresentada 

uma estratégia para a superposição dos círculos trabalhando os aspectos 

algorítmicos. 

Algumas tentativas da Esfera para mostrar ao Quadrado figuras 

tridimensionais. Na (Figura 16), a Esfera dá uma definição de linha reta: 

 

 

Figura 16 (Dialogo geométrico, p. 25) 

Se o autor tivesse definido linha reta como sendo o rastro deixado pelo ponto 

que se desloca, não teríamos problemas em aceitar esta definição, mas, no 

momento em que a esfera pergunta “Como se chama o ponto que se desloca”, deixa 

a entender que linha reta é o ponto que se desloca e não, na verdade, o rastro. 

No nosso entender, pode ocorrer um conflito entre pensar que o ponto que se 

desloca é a reta e outra definição que o Quadrado (aluno) já tenha absorvido, como 

por exemplo, “dois pontos distintos determinam uma linha reta”; a Esfera fala de um 

único ponto que se desloca (visão dinâmica) e a definição vista pelo Quadrado, que 
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é estática. Para inter-relacionar aspectos formais, algorítmicos e intuitivos de que 

seja uma reta, o aluno precisa unir as ideias dadas por ambas as definições.   

A esfera tenta explicar o que é um cubo e recorre à ideia de colocar vários 

quadrados um em cima do outro (Figura 17). 

 

 

Figura 17 (Dialogo geométrico, p. 28) 

Neste caso, a Esfera não dá nenhuma pista sobre os possíveis tamanhos 

desses quadrados, que podem ser diversos, como, por exemplo, cada quadrado 

poderia ter medidas de lados diferentes, um em relação ao outro. Ainda mais como 

são colocados esses quadrados? Precisam estar num mesmo eixo de inclinação ou 

podemos colocá-los de qualquer modo? Se isto acontecesse, poderíamos constatar 

que as figuras formadas não seriam necessariamente cubos. Podemos formar 

pirâmides, ou figuras cuja visão frontal seria como as ver ( 

Figura 15, p. 90) 

Notamos que, na imagem, sobressaem-se aspectos intuitivos, pois a Esfera 

pede para o Quadrado imaginar uma infinidade de quadrados, um em cima do outro, 

mas não especifica qual é a maneira correta de colocá-los, ou seja, não traz à tona 

aspectos algorítmicos e nem formais.  
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E o autor continua, no texto, a conversa entre o Quadrado e a Esfera sobre a 

ideia do cubo; a Esfera resolveu elaborar um pequeno roteiro, tentando fazer o 

Quadrado enxergar a passagem do bidimensional para o tridimensional (Figura 18). 

 

Figura 18. (Diálogo geométrico, p. 31, 32) 

Neste outro exemplo, a Esfera utiliza, novamente, aspectos intuitivos e 

algorítmicos  ao pedir para o Quadrado imaginar um cubo. 

Se olharmos as figuras, percebemos claramente o que pode ocorrer com as 

ideias do Quadrado (aluno) quando a Esfera (professor) tenta contornar os aspectos 

formais dando ideias que provocam no nosso entender, aspectos intuitivos e não 

esclarece devidamente os aspectos algorítmicos.  

Se a Esfera tivesse acrescentado mais alguns comandos, por exemplo, 

especificando ângulos retos (90º), ainda assim poderia haver alguma distorção na 

figura final elaborado pelo Quadrado. 

O Quadrado tentou seguir os passos dados pela Esfera e observamos que 

conseguiu imaginar uma figura que satisfaça as ideias dadas pela Esfera, embora 

essa figura não seja a de um cubo (                   Figura 19). 
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                   Figura 19 (Nossa interpretação 2) 

Como o Quadrado conseguiu, em todas as tentativas, imaginar uma figura 

coerente com as ideias dadas pela Esfera, vemos, neste caso, a necessidade de 

inter-relacionarmos os aspectos formais, intuitivos e algorítmicos. 

 Como não foi possível fazer com que o Quadrado idealizasse o cubo, a 

Esfera cita outro sólido, desta vez uma pirâmide (Figura 20). 

 

Figura 20 (Dialogo geométrico, p. 33, 34) 

Como observamos, o Quadrado segue, passo a passo, sem dificuldades 

aparentes, pois, como já citamos, o Quadrado tem conhecimento de Geometria 

plana, e consegue compor uma figura coerente com as instruções dadas pela 

Esfera. 

No instante em que a Esfera pede ao Quadrado para dobrar para fora do 

plano os triângulos, percebemos que o Quadrado faz o possível para conseguir a 

figura que a esfera descreve, mas novamente, como no caso do cubo, consegue 

imaginar outra figura que satisfaz as ideias dadas pela esfera. 
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Como uma última tentativa, a Esfera pede ao Quadrado que imagine uma 

pilha de círculos (Figura 21). 

 

 

Figura 21 (Diálogo geométrico, p. 35) 

Observando a figura, podemos perceber que, mais uma vez, o Quadrado 

segue as instruções ditadas pela Esfera e também construiu uma imagem coerente 

com o que foi descrito verbalmente. Repare que o Quadrado fez passo a passo 

intuitivamente o que lhe foi solicitado, acreditamos e recorremos novamente a 

Fischbein (1993),sobre a necessidade de haver uma interação nos aspectos 

algorítmicos, formais e intuitivos, pois como acabamos de verificar neste diálogo 

acima, somente um dos aspectos não parece ser o suficiente para levar à 

construção da figura esperada. 

   Percebemos que o professor, no nosso caso, a Esfera opta por uma 

definição intuitiva com menos rigor, por acreditar que o aluno, no caso, o Quadrado, 

não possui o conhecimento ou amadurecimento para absorver uma definição formal 

com o grau de rigor necessário e merecido. Esta omissão, por parte do professor, 

pode acarretar um custo didático ao aluno, ou seja, ele deixa de ver e aprender ou 

até apaga da memória alguns conceitos. Pois ele pensa: “vou fazer assim por que o 

professor quer”, ou então “vou fazer do jeito que está escrito no livro” (Figura 22). 
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Figura 22 (Diálogo geométrico, p. 35) 

Ambas as figuras desistem, por não chegarem a um consenso, ou seja, a 

Esfera acredita que tentou, de todos os meios disponíveis, fazer com que o 

Quadrado compreendesse e enxergasse a terceira dimensão e, por outro lado, o 

Quadrado se esforçou para seguir as instruções da Esfera para conseguir construir 

as figuras desejadas. Ficam as perguntas: Será que existe outra maneira de abordar 

o assunto? Você faria algo diferente? 

Neste “diálogo geométrico” entre o quadrado e a Esfera, foram utilizados, a 

todo o momento, aspectos intuitivos de forma isolada. O objetivo do autor pode ter 

influenciado para que isto tenha ocorrido, pois ele deixa explícito que sua intenção é 

causar uma inquietação no leitor, ao introduzir novas palavras na conversa, sem tê-

las definido antecipadamente. 

Mas, reforçamos aqui as ideias de Fischbein (1993), de que para que ocorra 

um verdadeiro aprendizado em Matemática, é preciso interrelacionar aspectos 

algorítmicos, formais e intuitivos e, como professores, precisamos proporcionar 

situações propícias para que isto ocorra.  

Não foi intenção do autor ocasionar a interação destes aspectos, por este 

motivo é que aparecem algumas definições intuitivas, que precisam ser lapidadas, 
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como por exemplo na (Figura 16, p. 91), quando tenta definir o que vem a ser uma 

linha reta. 

 

V.2.3 CANDIDO, S, L. Formas num mundo de formas. São Paulo. Editora 

Moderna, 1997.  

 

Vamos analisar algumas passagens desta obra para saber se o texto 

apresentado favorece a interação de aspectos algorítmicos, formais e intuitivos, de 

acordo com a perspectiva de Fischbein (1993). 

Primeira situação: Conversando sobre a elipse (Figura 23). 

 

Figura 23 (Formas num mundo de formas, p. 15) 

A figura é mostrada para descrever o movimento que o Planeta Terra realiza 

em torno do Sol. A autora coloca o desenho de uma elipse e propõe ao aluno que 

pesquise quem foi o homem que descobriu a forma esférica do planeta; elabora um 

roteiro de procedimentos para que qualquer pessoa consiga desenhar uma elipse. 

Vemos, na figura 23 e na continuação do texto, que é possível perceber aspectos 

formais, intuitivos e algorítmicos. 

Retomemos o texto, no qual a autora ao se referir à elipse, como “você 

conhece outras figuras que lembram uma elipse”, solicita que os alunos busquem o 
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significado por meio de pesquisa e também elabora um roteiro para se desenhar a 

elipse: 

Aspectos intuitivos – são utilizados quando a autora pede para que tentemos 

lembrar outros objetos que tenham a forma de uma elipse; 

Aspectos algorítmicos – quando na atividade é elaborado um roteiro para a 

construção da elipse, utilizando um barbante, dois pregos e um giz; 

Aspectos formais – apresentam-se de forma indireta, pois a autora solicita 

que o aluno busque o significado de elipse, consultando professores, pais, amigos, 

enciclopédias e outras fontes. 

Neste trecho, acreditamos que o leitor possui os elementos necessários para 

fazer a interação entre os aspectos. 

Segunda situação: quando discute figuras planas e não-planas (Figura 24): 

 

Figura 24 (Formas num mundo de formas, p. 21) 

São apresentadas duas figuras, uma de uma elipse desenhada sobre uma 

folha e uma caixa de fósforos e, segundo Candido (1997), “as figuras que se 

comportam como a elipse ou como o triângulo são PLANAS. As figuras que se 

comportam como a caixa de fósforos são NÃO-PLANAS” (p. 22). 

Comenta que figuras planas e não-planas geralmente aparecem juntas, como 

é o caso da imagem a seguir, de uma escada que é formada por partes planas. E 

deixa um desafio aos alunos para que identifiquem outras partes planas na escada 

(Figura 25).  
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Figura 25 (Formas num mundo de formas, p. 22) 

Sugere uma atividade, com a qual o recorte e a montagem de figuras planas 

(quadrados e triângulos) reproduzem figuras (objetos) não-planas (Figura 26). 

 

Figura 26 (Formas num mundo de formas, p. 22) 

 

Traz a representação de figuras não-planas em locais planos e a evolução 

percorrida pelo homem para aperfeiçoar a arte da pintura (Figura 27). 

 

Figura 27 (Formas num mundo de formas, p. 25) 
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Também nos apresenta trabalhos de artistas que fazem cartões de datas 

comemorativas (Páscoa, Natal, Dia das Mães,...), cujas figuras não-planas ficam 

encaixadas, por meio de dobraduras, num cartão plano e, quando se abrem, temos 

a impressão de saltarem para fora do cartão (Figura 28). 

 

Figura 28 (Formas num mundo de formas, p. 26) 

O texto traz aspectos algorítmicos, pois existe um roteiro de atividades, com 

os procedimentos para reproduzir figuras não-planas. 

Aspectos intuitivos se apresentaram em várias etapas, com as imagens 

mostradas e o incentivo para que se tente recordar figuras planas e não-planas que 

já tenham sido vistas ou sejam conhecidas. 

Aspectos formais não aparecem de forma explícita, com definições, 

demonstrações ou teoremas. Vão depender da curiosidade do aluno pesquisar o 

significado das palavras que vão, aos pouco, surgindo aos nossos olhos. 

Por este motivo, acreditamos que esta parte do texto ajuda o aluno a inter-

relacionar aspectos formais, intuitivos e algorítmicos, pela maneira como foi sendo 

introduzido. Primeiramente, recorreu aos aspectos intuitivos, mostrando imagens e 

solicitando a imaginação; os algorítmicos, com as atividades sugeridas de recorte e 

montagem que envolvem roteiros de procedimentos; os aspectos formais vão 

depender da curiosidade e da necessidade do aluno em realizar pesquisas 

incentivadas pela autora para uma melhor compreensão. 



 

 
 

101 

Terceira situação: para exemplificar as três dimensões de figuras 

tridimensionais, apresenta-nos a imagem a seguir (Figura 29) 

 

Figura 29 (Formas num mundo de formas, p. 29) 

 

São recortes de um jornal com diversos anúncios em que estão destacadas 

unidades de medida, acompanhadas de significados do tipo, “quais outras você 

conhece? No que elas diferem?”, pedindo ao aluno para realizar uma pesquisa para 

obter respostas, seja em dicionários, na internet, com professores, com colegas ou 

em outras fontes. 

Com o intuito de fazer o aluno perceber o que significa dimensão de uma 

figura, reforça aspectos intuitivos com as imagens das três seguintes situações, 

colocando em evidência o comprimento, a área e o volume (Figura 30) 

 

Figura 30 (Formas num mundo de formas, p. 30) 
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Em seguida, exemplifica, com imagens e com palavras, os significados de 

figuras unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, todas colocadas em cima 

de mesas (Figura 31). 

 

Figura 31 (Formas num mundo de formas, p. 30) 

Para tratar das três dimensões, a autora recorre a imagens de anúncios de 

jornais, carretel com linha, planta baixa e frascos de remédio, destacando suas 

unidades de medida e descreve, com palavras, cada uma das três dimensões 

apresentadas. Nesta parte do texto, não são sugeridos nem apresentados aspectos 

algorítmicos. 

De acordo com Fischbein (1993), é preciso que ocorra a interação dos três 

componentes, para que não haja distorções ou bloqueios por parte do aluno, para 

apreender Matemática. Como faltou o componente algorítmico nesta parte do texto, 

este, por si só, não estimula o leitor a realizar a inter-relação entre aspectos 

algorítmicos, formais e intuitivos. 

Como última situação, compara poliedros e os corpos redondos, ou seja, 

sólidos geométricos, por meio de suas diferenças. Primeiro, sugere que busquemos, 

no dicionário, o significado da palavra sólido e comenta que os alunos não têm 

dificuldades em identificar figuras tridimensionais, pois vivemos num mundo rodeado 

por objetos tridimensionais. Como exemplo, apresenta a imagem a seguir (Figura 

32). 
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Figura 32 (Formas num mundo de formas, p. 38) 

Trata-se da imagem do Congresso Nacional, localizado em Brasília. Nela 

aparecem quatro prédios, sendo os dois extremos com formas arredondadas 

(corpos redondos) e os dois que estão no meio com formas planas (poliedros). 

Para melhor esclarecer o que significam corpos redondos, recorre a aspectos 

intuitivos, mostrando figuras de bola, vela, sorvete e comenta que sólidos 

geométricos, que se parecem com os citados, são denominados corpos redondos. 

Para justificar o que são poliedros, utiliza novamente aspectos intuitivos, por meio de 

imagens de objetos como caixa de fósforos e embalagens de papelão com formato 

de pirâmides e ressalta que sólidos que possuem só partes planas são denominados 

poliedros. 

Descreve o significado da palavra poliedro como sendo a união de duas 

outras palavras gregas, destacando suas partes (Figura 33). 

 

Figura 33 (Formas num mundo de formas, p. 44) 
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Nos poliedros acima, a autora enfatiza e define com palavras os significados 

de aresta, face, vértice e comenta a diferença existente entre convexo e não-

convexo. Também propõe atividades de modo a fortalecer o entendimento, além de 

apresentar exemplos como bola de boliche e maçã para destacar a não-

convexidade. 

Para reforçar o significado dos poliedros, volta um pouco na história e nos 

conta que foram os gregos que mais se dedicaram ao seu estudo e apresenta a 

(Figura 34). 

 

Figura 34 (Formas num mundo de formas, p. 49) 

Destaca que poliedros regulares são formados por partes regulares 

congruentes, por exemplo, se uma face for um quadrado, todas as outras terão que 

ser quadradas e com a mesma medida. Nos poliedros não regulares, figuras com 

forma distintas podem formá-lo como é o caso de uma pirâmide com base 

quadrangular. 

Também apresenta os poliedros de Platão regulares, nos quais todas as 

partes são formadas por polígonos regulares, ou seja, figuras geométricas planas 

que possuem a mesma quantidade de lados e ângulos internos com a mesma 
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medida (ver Figura 35, p. 105) e propõe algumas atividades para justificar porque 

não existem mais do que cinco. 

 

Figura 35 (Formas num mundo de formas, p. 53) 

E, em todos os seus vértices, concorrem sempre a mesma quantidade de 

arestas, conforme ilustrações a seguir (Figura 36) 

  

Figura 36 (Formas num mundo de formas, p. 59) 
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Comenta que os poliedros, conhecidos como sendo de Platão, não são 

apenas os regulares, mas todos os que são convexos, possuem o mesmo número 

de lados em todas as faces e todos os vértices são constituídos pela mesma 

quantidade de arestas. Sendo assim, todos os poliedros a seguir fazem parte desta 

seleta lista de Platão (Figura 37). 

 

Figura 37 (Formas num mundo de formas, p. 60) 

Por fim, apresenta um diagrama que contempla alguns sólidos geométricos, 

com suas devidas classificações (Figura 38). 
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Figura 38 (Formas num mundo de formas, p. 63) 

Vamos verificar agora, aos nossos olhos, se o texto trabalha os aspectos 

formais, intuitivos e algorítmicos, de que forma foram contemplados e se, após a 

leitura, o aluno é estimulado a inter-relacionar os três aspectos: 

Aspectos formais – foram apresentadas as definições das palavras sólido, 

poliedro, aresta, face, vértice e todos acompanhados de ilustrações de modo a 

facilitar o entendimento do aluno; 

Aspectos intuitivos – primeiro foi lançada uma ideia sobre os sólido, em 

seguida, são apresentadas imagens de prédios e objetos com formas planas e 

arredondadas, para contextualizar poliedros e corpos redondos. Puxa para o lado 

cômico como “A convivência de longos anos aparou as arestas entre eles.” (p.43), 

seguida da ilustração da (Figura 39). 
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Figura 39 (Formas num mundo de formas, p. 43) 

Propõe alguns problemas a serem resolvidos e algumas atividades para 

montar alguns poliedros e também atividades de observação. 

Aspectos algorítmicos – surgem por meio das atividades propostas, de 

recortar figuras planas que fazem parte das fichas do apêndice, onde os alunos são 

convidados a realizarem algumas montagens, a fim de construírem poliedros 

regulares.  

Como o texto traz aspectos intuitivos por meio de imagens, sugestões e 

atividades de observação, como no caso em que a autora propõe que coloquemos 

em cima de uma mesa uma latinha de refrigerante e uma caixa de fósforos − que 

representa os poliedros − cada parte de sua superfície fica inteiramente contida no 

plano; com a latinha de refrigerante (corpo redondo) não ocorre o mesmo, pois 

algumas partes não ficam contidas por inteiro no plano. 

Aspectos algorítmicos − surgem por meio de atividades em que os alunos são 

tentados a reproduzir alguns poliedros regulares e não-regulares. Aspectos formais 

aparecem por intermédio do texto, quando a autora sugere que, abrindo um 

dicionário, podemos encontrar outros significados da palavra sólido, com a intenção 

de incentivar que o aluno busque outros significados. 
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De acordo com os argumentos elencados no texto, acreditamos que este 

contempla os três aspectos e incentiva o aluno a realizar a interação entre eles.  

 

V.2.4 MACHADO, N. J. Lógica? É lógico! São Paulo, Editora Scipione, 

1996. 8ª edição (Coleção Vivendo a Matemática). 

 

Vamos analisar se o texto ajuda o leitor a interrelacionar os aspectos. 

Comecemos pelo episódio da professora no dia de prova. 

 

 

Figura 40 (Lógica? É lógico!, p. 5) 

Ao perguntar para quando foi adiada a prova, o aluno recorreu a um algoritmo 

que desenvolveu para saber se era dia de prova ou não, pois descreveu alguns 

procedimentos que já tinha observado que ocorriam nesses dias, como por exemplo, 

em dia de prova a professora chega antes dos alunos na sala de aula; traz um livro 

para ler; e não usa a vareta.  
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O algoritmo estabelecido pelo aluno baseia-se em aspectos intuitivos, pois se 

caracterizam pela observação da maneira como a professora entra na sala de aula 

nos dias de prova, comparando-os com os dias de aula normal. 

Esse algoritmo não apresenta aspectos formais, pois o aluno não tem como 

provar se o que observou é, de fato, correto. 

Acompanhe este outro diálogo. 

 

 

Figura 41 (Lógica? É lógico!, p. 10) 

O principal objetivo é saber se, em 1984, houve ou não o dia 29 de fevereiro. 

Aspectos formais aparecem com fatos concretos de que, desde o ano de 

1900, todos os anos que são múltiplos de 4 são bissextos, ou seja, têm 366 dias. 

Aspectos intuitivos ocorrem, pois a personagem afirma, sem dúvidas, que, em 

1984, foi um ano bissexto, para isto estamos supondo que foi realizado um cálculo 

mental. 

Aspectos algorítmicos surgem de maneira implícita com a informação de que, 

desde o ano de 1900, todos os anos múltiplos de 4 são bissextos, o aluno pode 

realizar alguns procedimentos para verificar se, de fato, em 1984, houve ou não o 

dia 29 de fevereiro. 
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Para tratar de argumentos mal formulados, ou seja, falácias ou sofismas, o 

autor faz um resgate do filósofo Aristóteles, que realizou um estudo estabelecendo 

regras para a argumentação, com as quais podemos distinguir os válidos dos não 

válidos e apresenta o exemplo a seguir. 

 

 

Figura 42 (Lógica? É lógico!, p. 17) 

O autor utilizou um pouco da história para resgatar, na Grécia antiga, um dos 

pensadores chamado Aristóteles, que viveu no século IV antes de Cristo, como 

sendo um dos primeiros a se preocupar com a maneira de estabelecer regras para 

tratar de argumentação. 

Aristóteles realizou um estudo minucioso sobre alguns tipos de argumentos 

para distinguir os que são considerados válidos daqueles que não o são, estes 

últimos são denominados sofismas e falácias. 
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Aspectos formais − o autor utiliza uma breve história de Aristóteles para 

descrever o significado de falácia e sofisma, como sendo argumentos mal 

formulados, que levam a uma conclusão equivocada. 

Aspectos intuitivos − vêm por meio de ilustrações apresentadas como, por 

exemplo, a própria ilustração ver (Figura 42, p. 111) em que o diálogo leva à 

conclusão que beber água provoca câncer. 

Aspectos algorítmicos − foram sugeridos em algumas atividades e frases que 

podem dar mais de um sentido e da maneira como Aristóteles a reconstruiria como, 

por exemplo: 

“Pássaros comem insetos”. Aristóteles diria, “todos os pássaros comem 

insetos” ou então “Alguns pássaros comem insetos”. 

Para esclarecer as quatro proposições básicas classificadas por Aristóteles 

(Afirmação universal, Negação universal, Afirmação particular e Negação particular), 

o autor também recorre a um pouco da história, chegando até Leonhard Euler no 

século XVIII. Euler utilizou desenhos de diagramas que acabaram se revelando 

eficientes para explicar as proposições de Aristóteles. 

 

Figura 43 (Lógica? É lógico!, p. 21) 

Os diagramas de Euler, como ficaram conhecidos, foram utilizados para 

representar determinadas afirmações. 

O autor comenta um pouco a vida de Leonhard Euler e da amizade que 

mantinha com Anhalt-Dessau, uma princesa da Alemanha, e a maneira como Euler 

utilizou desenhos de diagramas para representar as quatro proposições de 
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Aristóteles e faz um breve relato para explicar o significado matemático de 

conjuntos. 

Mostra, passo a passo, como representar dois ou mais conjuntos e seus 

significados em cada situação, como, por exemplo, a intersecção ou quando um está 

contido no outro. Sugere algumas atividades para que o aluno as realize e depois 

confira a resolução no final do livro. Também descreve o significado de silogismo, 

como sendo um argumento formulado da seguinte maneira. 

 

Figura 44 (Lógica? É lógico!, p. 32) 

Aspectos formais se fizeram presentes, pois houve definições de algumas 

palavras como diagrama, conjunto, silogismo e outras. 

Aspectos algorítmicos ocorreram, pois foram feitos diversos procedimentos 

com a intenção de chegar ao resultado ou, pelo menos, teve que desenhar os 

diagramas e dos diagramas ilustrando cada um dos significados. 

Aspectos intuitivos, as imagens apresentadas para ilustrar os procedimentos, 

uma vez que não foram realizados cálculos numéricos, são necessários para 

comprovar a veracidade do resultado. 

 

V.2.5 IMENES, L, M.  Descobrindo o teorema de Pitágoras.São Paulo: 

Editora Scipione, 1996. 12ª edição (Coleção Vivendo a Matemática). 
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Primeira situação 

Para mostrar, a propriedade fundamental dos triângulos retângulos, o autor 

sugere a confecção de um quebra-cabeça, em que o aluno precisa desenhar, numa 

folha de cartolina, um triângulo retângulo com as medidas dos catetos 6 cm e 8 cm. 

Em seguida, o aluno deve construir três quadrados, um sobre cada lado do triângulo. 

 

 

Figura 45 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 12) 

Prossegue com a atribuição de letras a cada vértice, o prolongamento de 

algumas linhas, a pintura dos quadrados que foram obtidos sobre os catetos e a 

numeração para as partes em que os quadrados foram divididos, conforme a  

(Figura 45, p. 114). No quadrado com lado 8 cm, são colocados os números 1, 2 e 3 

e, no quadrado com lado de 6 cm, 4 e 5. 

Após a figura desenhada, pintada e numerada, o aluno deve recortar os 

quadrados menores, obtendo 5 partes e encaixá-las no quadrado construído sobre a 

hipotenusa. Desta forma, fica mostrado que a soma das áreas dos quadrados 

construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a 

hipotenusa (Figura 46). 
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Figura 46 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 14) 

Em nossa análise, nesta comprovação da propriedade fundamental dos 

triângulos retângulos, foram utilizados aspectos intuitivos, pois o autor propõe que o 

aluno desenhe e recorte alguns polígonos e monte-os sobre o quadrado cujo lado é 

a hipotenusa do triângulo retângulo. 

Aspectos intuitivos estão presentes, pois o autor mostra primeiro, com 

imagens, como utilizar uma régua e o esquadro para conseguir desenhar um 

triângulo retângulo com as medidas dos catetos 6cm e 8cm e também como 

construir quadrados com a medidas dos lados do triângulo retângulo. 

Segunda situação. 

Uma aplicação prática sobre o uso do teorema de Pitágoras, um mestre de 

obras, dispondo apenas de um barbante, estacas, martelo e um metro de 

carpinteiro, precisa fazer marcações necessárias num terreno, correspondentes à 

planta baixa de uma casa. 
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Figura 47 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 23) 

Vejamos como o mestre de obras utiliza seus instrumentos para verificar se 

as paredes formam um ângulo reto, ou seja, no dito popular, se elas estão “no 

esquadro”. 

 

 

Figura 48 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 23) 

Para conseguir realizar tais marcações o pedreiro, com a ajuda de seu 

servente, estica um barbante em linha reta horizontalmente, prendendo em duas 

estacas A e B, cravadas no chão a certa distância uma da outra; depois, amarra o 

barbante a uma terceira estaca, ou seja, a estaca C, de modo que esta forme uma 

reta perpendicular em relação ao segmento AB. 

Diante das marcações, o pedreiro precisa fazer os ajustes finais sobre o 

barbante AB; então marca-se, com outra estaca, o ponto P a uma distância de 3 

(três) metros de A, e, no segmento AC, marca-se outro ponto Q com distância igual 

a 4 (quatro) metros de A. Faz uma nova medição de Q até P e se este novo 
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segmento tiver 5 (cinco) metros de comprimento, significa que o pedreiro acertou de 

primeira e o ângulo formado entre os segmentos AB e AC tem 90º (noventa graus), 

ou seja, está no esquadro, caso contrário, basta que faça pequenos ajustes até que 

consiga obter a medida exata. 

De acordo com Imenes, o triângulo de lados 3, 4 e 5 unidades de 

comprimento que foi utilizado, é um triângulo retângulo. Para comprovar este fato, 

sugere que o aluno faça os cálculos para verificar que 5² = 4² + 3². 

De acordo com nossa análise, foram utilizados aspectos algorítmicos, pois 

foram descritos os passos que mostram como um mestre de obras faz para obter um 

ângulo reto com o barbante e as estacas, e, desta forma, deixar as paredes “no 

esquadro”; aspectos algorítmicos também surgem por meio da informação de que o 

triângulo com lados 3m, 4m e 5m é um triângulo retângulo, portanto, um de seus 

ângulos é reto. O autor ainda lança uma questão para que pensemos: se a distância 

PQ for inferior ou superior a 5m, como proceder? 

Lembramos que o ideal é trabalhar com ternas pitagóricos para tornar a 

construção prática do triângulo retângulo mais fácil. 

Terceira situação. 

Usando o método dedutivo para provar que, em todo triângulo retângulo, o 

quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos 

catetos, é proposto, pelo autor, que, primeiro, os alunos desenhem e recortem um 

triângulo retângulo de medida qualquer; em seguida, repitam o mesmo procedimento 

para construir três outros triângulos retângulos congruentes ao primeiro. 

 

 

Figura 49 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 33) 
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Logo após o recorte, são colocadas as letras a, para representar a medida da 

hipotenusa, b e c, os catetos.  Em seguida, os alunos precisam desenhar e recortar 

três quadrados com as medidas a, b e c do triângulo retângulo e enfeitá-las com as 

respectivas letras de seus lados; porém, em formato maiúsculo A, B e C, conforme a 

(Figura 50). 

 

 

Figura 50 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 33) 

Para provar sua teoria, o autor propõe que realizem as seguintes montagens: 

 

 

Figura 51 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 33) 

Sobre o quadrado de medida a, são encaixados os quatro triângulos 

retângulos. 

Repare que os dois quadrados possuem lados iguais a (a + b) e se 

retirarmos, do primeiro quadrado, os quatros triângulos retângulos, sobrará apenas o 

quadrado com a medida a. Se fizermos o mesmo procedimento no outro quadrado, 

sobrarão os quadrados com medidas b e c. Daí pode-se concluir que a área que 
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sobrou do primeiro quadrado, depois de retirados os quatro triângulos retângulos, é 

a mesma área que sobrou do segundo quadrado com a retirada dos mesmos quatro 

triângulos retângulos; ou seja, a² = b² + c².  Desta forma, fica, então, provado 

dedutivamente o que havia sido proposto. 

Em nossa análise, percebemos apenas a presença de aspectos intuitivos, 

pois foi feita uma demonstração baseada em figuras, sem serem realizadas contas 

ou justificativas (basta que olhe a Figura 51, p. 118), para que “percebamos” que, do 

primeiro quadrado, irá sobrar o quadrado com medida a e do segundo, os dois 

quadrados com medidas b e c.  

Quarta Situação. 

É comentado pelo autor que, como a Escola Pitagórica era uma seita secreta, 

não temos como saber ao certo qual foi a demonstração dada por eles ao Teorema 

de Pitágoras, mas, acredita-se que tenha sido a que acabamos de ver na situação 

anterior. Porém, o que sabemos é que o professor Elisha Scoot Loomis colecionou, 

durante vários anos, 370 diferentes demonstrações do Teorema de Pitágoras, que 

estão em seu livro “The Pythagorean Proposition”.  

A demonstração, a seguir, foi realizada por Bhaskará, um matemático que 

viveu na Índia durante o século XII. 

 

 

Figura 52 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 36) 
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Utilizando os mesmos triângulos retângulos da situação anterior (ver Figura 

49, p. 117), é construído um novo quadrado com lados iguais à diferença dos 

catetos, ou seja, c – b.  

 

 

Figura 53 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 37) 

Quando todos os 5 (cinco) polígonos estão montados, temos um quadrado de 

área a, (1º membro da equação), que podemos decompor em duas partes 

(assombreadas do 2º membro). 

Podemos observar que a união que forma o quadrado de lado a é igual à 

soma dos quatro triângulos retângulos, mais o quadrado de lado c – b, ou seja, 

chegamos novamente à fórmula a² = b² + c² 

Aspectos intuitivos estão presentes, pois, usa a figura montada com as 5 

peças que é um quadrado, sem apresentar nenhuma justificativa. 

O autor utiliza o fato de que a junção de dois triângulos retângulos forma um 

retângulo de lados b e c, portanto, a área de cada triângulo retângulo é igual a   . 

Desenvolvendo os parênteses da equação apresentada na (Figura 53, p. 

120), chega-se à a² = b² + c² 

Quinta Situação. 

Como descobrir o valor da diagonal de um quadrado. 
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Figura 54 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 41) 

O autor comenta que calcular a diagonal de um quadrado é uma aplicação 

simples dentro da Matemática e propõe a seguinte situação: dado um quadrado com 

a medida dos lados iguais a l, mostra com um desenho que a diagonal divide o 

quadrado em dois triângulos retângulos congruentes, cujos catetos medem l e a 

hipotenusa é a diagonal do quadrado. 

Agora que sabemos que se trata de um triângulo retângulo, podemos aplicar 

o Teorema de Pitágoras que vai ficar d² = l² + l², aplicando a resolução, obtemos d =  

l 2 . 

Foram utilizados aspectos intuitivos, pois na figura do quadrado já é 

apresentada a informação de que a diagonal divide o quadrado em dois triângulos 

retângulos e, por este motivo, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Também 

mostra um outro exemplo prático de como calcular a diagonal de um azulejo 

quadrado e cujos lados podem medir 15 cm. 

Aspectos algoritmícos e formais também aparecem na maneira como é 

realizada a aplicação do Teorema de Pitágoras:  

 d
2  l2  l2 d2  2l2 d = 2l2  ou d = l 2  

Sexta Situação. 

Como obter raízes quadradas em espiral partindo de um quadrado de lado um 

. 
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Traça-se a perpendicular à diagonal por um dos vértices do quadrado e 

determina-se o segmento unitário sobre essa perpendicular. Obtém-se assim, um 

triângulo retângulo com catetos 1 e 2 , cuja hipotenusa, medirá 3 . 

 

Figura 55 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 43) 

Continuando esse processo algorítmico, obtemos novos triângulos retângulos, 

com um dos catetos igual a 1 e o outro igual à hipotenusa do triângulo anterior. A 

hipotenusa, deste novo triângulo retângulo, irá medir, necessariamente, 

4 , 5 , 6 ,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 (Descobrindo o teorema de Pitágoras, p. 41) 

 
 



 

 
 

123 

A partir de um resultado formal - a diagonal de um quadrado de lado   mede 

2  - mostra-se uma utilização em que um dos catetos mede 1 unidade e o outro é 

n , onde 1,  nn . Para entender esta situação, são utilizados aspectos 

algorítmicos e formais. 
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CAPÍTULO VI  

VI.1.CONCLUSÕES 

 

Antes de respondermos nossa questão: Os textos apresentados em livros 

paradidáticos de Matemática que abordam o conteúdo de Geometria evidenciam 

aspectos formais, algorítmicos e intuitivos, na perspectiva de Fischbein? Vamos 

primeiro, fazer um breve relato do que observamos nas leituras dos livros 

selecionados: Geometria na Amazônia; Diálogo geométrico; Formas num mundo de 

forma; Lógica! É lógico; Descobrindo o teorema de Pitágoras. 

“Geometria na Amazônia” 

Neste livro, o autor coloca como objetivo tratar de construções geométricas 

tais como circunferências, polígonos, ângulos e retas por meio de um contexto 

protagonizado por dois jovens brancos e um índio. Entendemos que o objetivo do 

autor é trabalhar com aspectos algorítmicos. 

 Percebemos, através da leitura deste livro, que foram estudadas algumas 

figuras referentes às construções geométricas; e que existe uma valorização de 

aspectos intuitivos, tanto nas falas de alguns personagens como na imagem de 

ilustrações, mostrando cada passo dos procedimentos para realizar uma construção 

geométrica.  Aspectos formais são evidenciados com justificativas e pequenas notas 

contendo algumas definições da Geometria plana, acompanhados da imagem de um 

boneco, porém precisamos ficar atentos às definições apresentadas no texto, pois 

parecem estar no plano bidimensional e as construções estão sendo realizadas no 

espaço tridimensional. Aspectos algorítmicos fazem-se presentes, porém de forma 

implícita, embutidos nas ilustrações que apresentam as sequências a serem 

desenvolvidas para obter as representações.   

Podemos constatar que foram evidenciados aspectos formais, algorítmicos e 

intuitivos, porém, dentro das ideias de Fischbein (1993), percebemos que houve 

uma valorização dos aspectos intuitivos e não dos aspectos algorítmicos. 
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“Diálogo Geométrico” 

 Cyrino utilizou como protagonistas um Quadrado e uma Esfera, cada um 

pertencente a mundos de diferentes dimensões, para colocar em discussão a 

transição, em Geometria, de figuras bidimensionais (duas dimensões) para figuras 

tridimensionais (três dimensões). Também é intenção do autor inserir novas 

palavras, para fazer com que o leitor busque o significado consultando os 

professores, pais, colegas e até ler nas entrelinhas. Percebemos aqui que a principal 

intenção é trazer à tona aspectos formais. 

Entendemos que a Esfera faz o papel do professor e o Quadrado, o do aluno. 

A Esfera tenta fazer o Quadrado expandir suas ideias para o espaço tridimensional. 

Para alcançar este objetivo, a Esfera utiliza-se de conversas, com o intuito de inserir 

conhecimentos geométricos referentes ao espaço tridimensional. No início do texto, 

há algumas definições de figuras planas, como linha reta, esfera, triângulo, 

paralelogramo e círculo. Como a Esfera não estava tendo o retorno que esperava, 

começou a descrever alguns sólidos geométricos de maneira intuitiva. 

Em nossa análise, são evidenciados aspectos nos mundos, bidimensional e 

tridimensional. Tanto na fala do Quadrado, como na da Esfera, aparecem aspectos 

formais quando definem seus lares e parentes, que são figuras planas e sólidas. 

Aspectos intuitivos estão presentes nas tentativas que a Esfera faz para que o 

Quadrado imagine uma situação ou construa uma imagem mental. Aspectos 

algorítmicos aparecem em situações em que são dados alguns procedimentos para 

a construção de um sólido geométrico. 

Como se trata de uma conversa entre duas figuras de mundos com 

dimensões distintas, percebemos que são prestigiados mais aspectos intuitivos que 

cada personagem conhece e domina bem, dentro da dimensão em que vive. Quem 

for trabalhar com este livro precisa estar atento às definições apresentadas no texto, 

para que não se tenha uma ideia equivocada de determinados conhecimentos, como 

por exemplo, o diálogo apresentado no texto, ver (Figura 16, p. 91) em que aparece 

a definição de linha reta. 
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Embora fosse pretensão do autor trabalhar com aspectos formais, o diálogo 

foi direcionado para aspectos intuitivos. Este livro traz à tona conflitos que podem 

ocorrer quando um professor começa a trabalhar a Geometria tridimensional a partir 

do suposto conhecimento do aluno sobre Geometria plana. Aspectos intuitivos 

arraigados, ligados à Geometria plana, como previsto por Fischbein (1993), podem 

interferir na aquisição do novo conhecimento. 

“Formas num mundo de formas”  

De acordo com a autora, é esperado que o leitor já tenha estabelecido contato 

com figuras planas e saiba trabalhar com elas. A intenção da mesma é mostrar que 

objetos geométricos são de interesse em diversas áreas do conhecimento e não 

apenas da Matemática. 

Este texto é diferenciado dos dois anteriores, pois apresenta aspectos 

formais, algorítmicos e intuitivos, a autora também apresenta aplicabilidades de 

algumas formas geométricas que são utilizadas em outras áreas do conhecimento.  

São presenciados aspectos algorítmicos por meio de atividades propostas 

pela autora para que os alunos ou leitores recortem e montem figuras planas e não 

planas. Aspectos intuitivos também estão no texto quando são solicitados aos 

alunos que tentem lembrar-se de algum outro objeto que tenha a forma parecida 

(congruente) com a que está sendo trabalhada. Aspectos formais surgem por meio 

de definições apresentadas em notas destacadas juntamente com o texto e, quando 

não ficam evidenciados diretamente, é solicitado que o aluno realize uma pesquisa 

(professores, internet, dicionário e outras fontes) para se apropriar deste 

conhecimento. 

Como dissemos no início, este texto é diferenciado dos dois anteriores, 

acreditamos que a autora conseguiu atingir seus objetivos, pois, a cada parte do 

texto em que apresentava formas geométricas, sempre procurou mostrar aspectos 

formais, algorítmicos e intuitivos, além de destacar a utilidade das figuras ou formas 

no cotidiano. 

“Lógica? É lógico!”  
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Este livro foi escrito pelo Professor Nilson José Machado para a coleção 

Vivendo a Matemática, que ele apresenta e que tem por objetivo “ser o cupido de um 

romance entre você e esta bela Ciência”. (MACHADO, 1996, p. 3) 

É um livro escrito para estimular o raciocínio lógico. Nós o analisamos por se 

tratar de um assunto que será solicitado em várias ocasiões quando estivermos 

trabalhando com Geometria. O texto apresenta diversas situações e atividades em 

que somos convidados a ativar o raciocínio e a lógica para que possamos chegar a 

uma conclusão ou compreender o que está sendo solicitado. 

No nosso entender, o texto prioriza aspectos intuitivos e formais. São 

mostradas várias situações por meio de ilustrações com texto, nas quais um fato 

estimula uma conclusão lógica, como por exemplo, “É lógico que, quando o preço do 

combustível aumenta, o preço das passagens de ônibus também aumenta” (NILSON 

1996, p. 7).  

Podemos perceber que aspectos formais se inserem na própria escrita que 

traz como justificativa o aumento no valor do combustível, tendo como consequência 

um aumento no valor da condução. Aspectos algorítmicos aparecem nos momentos 

em que os alunos se propõem a realizar as atividades sugeridas pelo autor, como no 

caso em que são desafiados a resolverem uma questão de lógica utilizando 

diagramas de Euler. 

Acreditamos que, após a leitura desta obra, o leitor pode realmente ser 

estimulado a procurar outros textos. Mesmo se tratando de uma obra escrita no ano 

de 1996, traz assuntos considerados atuais e pertinentes que podem ser discutidos 

de uma forma lógica e intuitiva.  

“Descobrindo o teorema de Pitágoras”  

Este livro foi escrito pelo Professor Luiz Márcio Imenes para a coleção 

Vivendo a Matemática, por este motivo apresenta o mesmo objetivo do livro Lógica? 

É lógico!, “ser o cupido de um romance entre você e esta bela Ciência” (IMENES, 

1996, p. 3). 



 

 
 

128 

O texto, apresentado neste livro, dá preferência ao trabalho com aspectos 

intuitivos, que são reforçados por ilustrações, mostrando como devemos recortar e 

montar algumas figuras de triângulos retângulos e quadrados para comprovar o que 

se propõe em cada uma das atividades apresentadas. Trata de uma propriedade 

dos triângulos retângulos, a de que a medida do quadrado da hipotenusa é igual à 

soma das medidas dos quadrados dos catetos. 

Mesmo quando o autor propõe trabalhar aspectos formais, para demonstrar o 

teorema de Pitágoras de forma dedutiva, não entendemos que atingiu o objetivo, 

pois não apresentou justificativas de como desenhar, recortar e montar as peças de 

modo a formar um quadrado com a medida da hipotenusa e encaixar os dois 

quadrados com a medida do cateto dentro da área do quadrado da hipotenusa. 

Aspectos intuitivos são mostrados por meio de ilustrações, mostrando como 

desenhar e recortar triângulos retângulos e quadrados sem apresentar uma 

justificativa do porquê estas imagens são quadrados e triângulos retângulos. 

Aspectos formais fazem-se presentes quando é justificado que um quadrado possui 

os quatro lados iguais e que, quando possui um de seus lados iguais a  , a medida 

da diagonal deste quadrado será igual a 2 . Aspectos algorítmicos aparecem por 

meio das resoluções realizadas pelo autor para confirmar os resultados de algumas 

equações.  

Como o objetivo deste autor é ser o cupido entre o leitor e a Matemática, por 

meio da apresentação do teorema de Pitágoras, não ficaram claros quais aspectos 

este romance iria priorizar, mas, em nossa análise, percebemos que foram mais 

destacados aspectos formais por meio das atividades. Também acreditamos que o 

autor foi feliz ao escolher alguns exemplos de aplicação do teorema de Pitágoras no 

cotidiano de um mestre de obras, por meio do exemplo da construção de paredes no 

esquadro. 

Por estes motivos, acreditamos que o autor conseguiu atingir seu objetivo, 

pelo menos em relação à realidade vivida pelos mestres de obras e pedreiros. 

De acordo com as leituras e análises realizadas, vamos responder nossa 

questão de pesquisa: Os textos apresentados em livros paradidáticos de 
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Matemática que abordam o conteúdo de Geometria evidenciam aspectos 

formais, algorítmicos e intuitivos, na perspectiva de Fischbein? 

Podemos perceber, nos textos analisados, que são evidenciados aspectos 

formais, algorítmicos e intuitivos, porém não necessariamente interligados, ou seja, 

num mesmo trecho ou situação. Cada obra enfatiza um aspecto mais do que outro, 

de acordo com a atividade ou situação que se propõe a desenvolver. 

Em algumas atividades, são mais utilizados aspectos intuitivos e algorítmicos; 

noutras aspectos formais e intuitivos. Ou ainda situações com a presença de 

aspectos formais e algorítmicos; em poucas atividades pudemos constatar a 

presença simultânea dos três aspectos. 

Vamos, ainda além, para afirmar que percebemos uma valorização de 

aspectos intuitivos. No nosso entender, a presença de tais aspectos é uma 

característica importante de livros paradidáticos e a sua utilização nestes livros pode 

trazer à tona esses aspectos, que são, muitas vezes, profundamente arraigados 

(FISCHBEIN, 1993), podem comprometer a aprendizagem e ser, em muitos casos, 

ignorados ou nem mesmo percebidos. 

 

VI.2.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pretendemos, neste parágrafo, colocar algumas questões gerais, 

provenientes de nossa experiência com esta pesquisa. 

A escolha de um livro paradidático dar-se-á de acordo com a situação e as 

necessidades que pretendemos atingir ou sanar.  Por exemplo, no caso dos livros 

analisados, se o objetivo for discutir aspectos intuitivos, podemos optar por qualquer 

um deles, dependendo do assunto: Descobrindo o teorema de Pitágoras pode ser 

usado com o teorema de Pitágoras; Lógica? É lógico!, com as ideias de 

demonstração; Geometria na Amazônia, com construções geométricas; Formas num 
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mundo de formas, com formas geométricas em geral; e Diálogo geométrico, com a 

passagem da geometria plana para a geometria tridimensional.  

Se queremos trabalhar aspectos formais e que o aluno busque o significado 

de alguns termos e justificativas que são trabalhados na Geometria, indicamos os 

livros Geometria na Amazônia, no qual são apresentadas notas ilustradas com 

algumas definições da Geometria plana, que são necessárias para construções 

geométricas; Formas num mundo de formas, no qual a autora propõe, em várias 

situações descritas no livro, que o leitor busque as definições das figuras 

geométricas exploradas por ela; e Diálogo geométrico, no qual o autor, seguindo um 

de seus objetivos, coloca termos novos – ou supostamente desconhecidos – como 

uma forma de estimular o leitor a procurar os significados matemáticos desses 

termos. 

Se a intenção for trabalhar com aspectos algorítmicos, incentivando  o aluno a 

seguir algumas técnicas de resolução podemos sugerir os seguintes livros: 

Geometria na Amazônia, no qual esses aspectos são evidenciados por ilustrações 

que contêm imagens de como proceder para realizar uma específica construção 

geométrica; Lógica? É lógico!, no qual aparecem situações em que os leitores são 

convidados a desenvolver alguns procedimentos, para obter a solução da atividade 

indicada; Formas num mundo de formas, pois no final do texto existem algumas 

páginas com imagens de figuras geométricas (triângulo, quadrado, pentágono e 

outras) para serem utilizadas nas atividades descritas pela autora ao longo do texto; 

e Descobrindo o teorema de Pitágoras, no qual surgem algumas situações em que 

os leitores são convidados a desenvolver e aplicar métodos e conhecimentos 

próprios para realizar os cálculos necessários a fim de constatar se uma dada 

situação é ou não verdadeira. 

Com o término desta obra, acreditamos ter respondido nossa questão de 

pesquisa (ver p. 129), porém muitas outras surgiram ao longo da jornada. Temos 

consciência de que existem outras maneiras e outros métodos para analisar livros 

paradidáticos com a intenção de utilizá-los em sala de aula de Matemática da 

Educação Básica. Assim esperamos que este não seja o último dos trabalhos  
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dedicados a esses livros, que são, ainda, poços  inexplorados no âmbito acadêmico 

da Educação Matemática.  

Para encerrar, trazemos situação semelhante de Dalcin (2002), pesquisadora 

que muito inspirou nosso trabalho. 

Com o término desta dissertação, algumas das questões iniciais 
foram respondidas, outras foram deixadas de lado e várias outras 
emergiram ao longo do processo. Creio, portanto, que este estudo, 
ao invés de encerrar-se com a apresentação deste texto, está 
apenas se iniciando. As temáticas aqui abordadas estão muito longe 
de serem respondidas. O objeto de trabalho no estudo permanece, 
ainda, praticamente, uma incógnita. Aprofundei apenas alguns dentre 
os inúmeros e possíveis aspectos que poderiam ser considerados. 
As discussões sobre a relação MTI, a trajetória histórica, o valor 
pedagógico, foram alguns dos aspectos dos paradidáticos de 
Matemática ainda pouco explorados, e espero que possam continuar 
a ser objeto de estudo de futuras pesquisas no âmbito da Educação 
Matemática. (DALCIN, 2002, p. 210). 
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