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GD2 – Educação Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

 
Diante de algumas dificuldades durante o processo de ensino e aprendizagem, alguns professores recorrem a 

utilização de materiais manipuláveis como uma alternativa para tentar melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. Neste aspecto, um material que pode ser utilizado durante as aulas de matemática é o 

Geoplano. Como este artefato é utilizado por professores de matemática? Na busca por respostas, esta 

pesquisa tem como objetivo analisar como ocorre o processo de apropriação do geoplano e como este artefato 

pode ser utilizado para o ensino de quadriláteros. Os sujeitos envolvidos nesta investigação serão professores 

do 6º ano do ensino fundamental, visto que é nesta etapa da escolarização, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares de Pernambuco (2012) que deve ser sistematizado o ensino das propriedades dos quadriláteros. 

Ao todo, serão selecionados 8 professores, divididos em 2 grupos, com 4 integrantes cada, sendo um grupo 

formado por professores que estejam mais familiarizados com o geoplano e o outro grupo com professores 

que desconheçam este artefato. Durante a investigação, serão utilizados como instrumento de coleta de 

dados, além da observação, gravações de áudio e vídeo, juntamente com protocolos escritos elaborados pelos 

sujeitos da pesquisa. Para nos auxiliar na análise dos dados utilizaremos como aporte teórico a Teoria da 

Instrumentação, de Pierre Rabardel e a Teoria da Orquestração Instrumental, de Luc Trouche.   
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Justificativa 

 

Este artigo discute um projeto de pesquisa que busca investigar como professores 

do 6º ano do ensino fundamental se apropriam do geoplano para o ensino das 

características dos quadriláteros. Pretende-se, também, após a análise deste processo de 

apropriação, identificar como estes professores organizam o espaço da sala de aula para a 

utilização deste artefato. 

Em diversas situações do nosso cotidiano podemos aplicar o conhecimento 

matemático. Durante o nosso desenvolvimento, quando utilizamos a noção de 

representação do espaço para compreender o que está ao nosso redor e interagir com o 

meio, estamos utilizando, dentre outros conhecimentos, o geométrico. 

Segundo Lima e Carvalho (2010, p. 135) “Uma das razões da importância da 

geometria é sua presença constante em nosso dia a dia. Já nos primeiros meses de vida, as 
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crianças iniciam-se no aprendizado dos movimentos e no reconhecimento dos objetos do 

espaço em seu redor”. 

Ao se ensinar geometria é imprescindível proporcionar aos alunos situações que 

os auxiliem a desenvolver o pensamento geométrico. O Programa Nacional do Livro 

Didático (2008) aponta que 

O pensamento geométrico surge da interação espacial com os objetos e os 

movimentos no mundo físico e desenvolve-se por meio das competências de 

localização, de visualização, de representação e de construção de figuras 

geométricas. A organização e a síntese desse conhecimento também são 

importantes para a construção do pensamento geométrico. (BRASIL, p. 16) 
 

Contudo, existem casos em que o desenvolvimento de alguns conceitos 

geométricos não ocorre de modo adequado. Algumas pesquisas como Costa e Câmara dos 

Santos, (2015) e Barbosa (2011) apontam que os alunos apresentam resultados 

insatisfatórios no que diz respeito a compreensão de conceitos geométricos, 

especificamente nas características dos quadriláteros. 

Um possível fator que contribui para essa situação é o fato de a dificuldade para o 

ensino da geometria do professor. Lorenzato (1995) afirma que muitos professores não 

detêm os conhecimentos geométricos necessários para ensinar geometria.  

Outro possível fator para a não compreensão das características dos quadriláteros 

consiste na dificuldade em visualizar e reconhecer as características de alguns conceitos 

abordados durante as aulas de geometria. 

 Com o intuito de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, alguns 

professores recorrem a utilização de materiais manipuláveis como um recurso para o 

auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem de geometria. Essa escolha é sustentada 

pelas recomendações apresentadas nos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco 

(PERNAMBUCO, 2012). Em diversos trechos ao longo deste documento, apresenta-se a 

utilização de materiais manipulativos como uma alternativa para criar situações que 

contribuam para a aprendizagem dos alunos a partir de sua manipulação. 

Um material manipulável que pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 

das características dos quadriláteros é o geoplano. Segundo Pires et. al. (2004), a utilização 

do geoplano possibilita criar situações em que os alunos têm a oportunidade de 

compreender conceitos geométricos com base no processo de experimentação. Machado 

(2005) aponta que “O geoplano é um meio, uma ajuda didática, que oferece um apoio à 



 
 

representação mental e uma etapa para o caminho da abstração, proporcionando uma 

experiência geométrica e algébrica aos estudantes”. 

O geoplano consiste em uma superfície plana (geralmente uma tábua de madeira 

ou algum material semelhante) pontilhada onde, na maioria das vezes, estes pontos são 

demarcados com pregos ou materiais afins. Estes pontos não são aleatórios, pois 

independentemente do tipo de geoplano utilizado, tem-se um padrão de distribuição que 

garante a equidistância entre os pontos da superfície do geoplano. A equidistância entre os 

pontos é uma característica essencial para a construção de qualquer variação do geoplano. 

Ao analisar a literatura pertinente à utilização de geoplano como recurso didático 

durante as aulas de matemática, percebe-se que alguns trabalhos apresentam resultados e 

abordagens interessantes que podem ser utilizadas para embasar esta pesquisa. 

Fioreze et al (2009) utilizou o geoplano para abordar conceitos de 

proporcionalidade com alunos da 8ª série de uma escola municipal do interior do Rio 

Grande do Sul. As análises parciais destes autores possibilitaram algumas considerações. A 

utilização do geoplano serviu como um estímulo para que os alunos participassem 

efetivamente e ativamente durante as atividades propostas. Evidenciou-se que pelo fato do 

geoplano ser um material bastante intuitivo as crianças tiveram facilidade em manusear e 

se adaptar ao artefato durante o desenvolvimento das atividades. 

 Partindo da hipótese que o geoplano auxilia os alunos durante a aprendizagem de 

matemática, Streda, Chaves e Marchezan (2013) realizaram uma pesquisa envolvendo 9 

alunos do 7º ano, de uma escola estadual de Santa Rosa – RS, que apresentavam 

dificuldades na compreensão do conceito de área e perímetro. Aplicaram uma atividade 

com 18 questões, antes da implementação do geoplano, quando o resultado comprovou o 

desempenho abaixo da média. Em seguida, após utilizar o geoplano com esses alunos para 

abordar os conceitos de área e perímetro, constatou-se que durante essas aulas houve um 

aumento na curiosidade e motivação, fazendo com que estes estudantes apresentassem uma 

evolução do nível de compreensão do conceito de área e perímetro. 

Desde sua criação até os dias atuais vários pesquisadores têm se dedicado a 

estudar este material. Com estes estudos alguns tipos de geoplano foram sendo 

desenvolvidos. A respeito dos tipos de geoplano, o livro Geoplanos e Redes de Pontos, 

produzido pelo Grupo Geoplano de Estudo e Pesquisa (GGEP) apresenta 3 diferentes tipos: 

geoplano quadrangular, geoplano circular e geoplano isométrico. 

De acordo com Tiggemann et al. (2013) 



 
 

O geoplano quadrangular consiste numa prancha quadrada com pinos dispostos 

em linhas e colunas equidistantes. […] O Geoplano Circular […] consiste numa 

prancha-base com pinos fixos, dispostos em círculo (ou círculos), a uma mesma 

distância uns dos outros, e um pino central. O Geoplano isométrico difere dos 

demais na disposição dos pinos fixos. Neste os pinos não estão dispostos em 

linhas e colunas, mas de forma alternada. 
 

Contudo, mesmo sendo possível utilizar o geoplano para o ensino de 

quadriláteros, este artefato não é fator único e determinante para que seja possível garantir 

um bom desempenho no processo de ensino e de aprendizagem, pois nenhum material por 

si só garante aprendizagem. 

A escolha de um artefato para se inserir em sala de aula dissociado de um 

planejamento adequado para a sua utilização, ao invés de auxiliar o ensino de algum 

conceito, poderá atrapalhar. 

Portanto, mesmo utilizando materiais manipuláveis, o professor é o principal 

responsável pela organização do espaço educacional para que seja possível proporcional 

um bom ensino. Isto envolve o planejamento das aulas, a seleção de artefatos, a reflexão de 

como, quando, onde e por quê utilizar algum artefato. Todos estes fatores influenciam para 

que se possa determinar a adequação de uma proposta de aula que pretende inserir algum 

artefato. 

Desse modo, cientes do papel desempenhado pelo professor durante a utilização 

do geoplano para o ensino de quadriláteros, esta pesquisa pretende investigar como estes 

docentes se apropriam do geoplano. Para isso, serão selecionados professores de 

matemática que atuem no 6º ano do ensino fundamental. De acordo com os Parâmetros 

para a Educação do Estado de Pernambuco (2012) é nesta etapa da escolarização em que o 

conceito de quadriláteros deve ser abordado de uma forma mais sistematizada, visto que 

sua abordagem inicial é proposta em etapas anteriores.  

Durante o planejamento de aula, um docente pretende utilizar o geoplano para 

abordar o ensino de quadriláteros e tem a possibilidade de implementá-lo em suas aulas, 

quais aspectos devem ser considerados por este professor? Como o docente se apropria 

deste artefato? Quais os esquemas são mobilizados por docentes ao manusearem o 

geoplano? Como os professores organizam o ambiente escolar para a utilização deste 

artefato? Quais os objetivos esperam-se serem alcançados ao se utilizar o geoplano em sala 

de aula? 



 
 

Para que seja possível analisar a atuação docente diante de um cenário tecnológico 

em que se utilize o geoplano será utilizado como aporte teórico a Teoria da Orquestração 

Instrumental (TROUCHE, 2004). No que diz respeito ao processo de apropriação deste 

artefato por parte do professor, será realizada uma análise à luz da Teoria da Gênese 

Instrumental (RABARDEL, 1995). 

Com a realização desta pesquisa considera-se plausível que, por meio dos seus 

resultados, seja possível identificar como alguns professores se apropriam do geoplano e 

quais os impactos causados por esta apropriação no processo de ensino.  

À luz do campo teórico apresentado esta pesquisa irá investigar de que modo 

professores de matemática do ensino fundamental se apropriam do geoplano para o 

ensino de quadriláteros? 

 

Fundamentação Teórica 

Gênese Instrumental 

 

A Teoria da Instrumentação – TI foi desenvolvida pelo pesquisador francês 

Rabardel. Apoiada em elementos da psicologia, a teoria da instrumentação fornece 

elementos apropriados para investigar a ação do sujeito, mediada por um instrumento. 

No que diz respeito a utilização da palavra instrumento, sob a perspectiva 

apresentada nesta teoria, é importante frisar a diferença existente entre instrumento e 

artefato e quais as características apresentadas por cada um. O artefato é um objeto, 

material ou não, que possui suas características específicas, próprias, independente do 

contexto. Ao se utilizar um artefato e dominar estas características, estabelecendo funções 

para a utilização deste artefato constrói-se um instrumento. O artefato atua como uma 

espécie de predecessor de um instrumento. Todo objeto, material ou não, é um artefato. O 

artefato transforma-se em instrumento quando o sujeito compreende suas especificidades e 

as aplica em outras situações. 

Segundo Bittar (2011),  

Na abordagem instrumental, um artefato pode ser um meio material, como um 

martelo, uma enxada, ou um meio simbólico, como uma linguagem simbólica 

(linguagem algébrica, símbolos vetoriais etc.). O instrumento consiste do artefato 

acrescido de um ou vários esquemas de utilização desse artefato, esquemas esses 

construídos pelo sujeito. 
 



 
 

Desse modo, pode-se dizer que quando não se conhece determinado material o 

mesmo configura-se como um artefato para este sujeito. O artefato independe da ação do 

sujeito, pois é uma característica própria do material. Quando o sujeito tem conhecimento 

sobre o artefato em questão e desenvolve esquemas de uso para o mesmo, então este 

artefato configura-se como um instrumento para o mesmo. Portanto, pode dizer que um  

Instrumento é igual ao artefato acrescido de esquema (s) de uso. 

A TI aborda esta distinção entre artefato e instrumento em dois processos: 

instrumentalização e instrumentação. 

A instrumentalização ocorre quando o sujeito insere o artefato em sua prática na 

intenção de conhecer suas propriedades, sua interface e funcionalidades, 

desenvolvendo assim esquemas de uso. No entanto, quando o indivíduo atribui 

funções aos artefatos, os esquemas de ação de uso ou esquemas mentais 

evoluem, dando origem às novas formas de utilização do artefato, surge então o 

instrumento. Quando isto ocorre, tem-se o processo de instrumentação do sujeito 

que passa a integrar de fato o instrumento à sua prática. (RABARDEL,1995, 

p.93).  

 

Em um primeiro momento, sob uma análise simplicista desta teoria, pode-se chegar 

à conclusão de que os processos de instrumentalização e instrumentação são distintos e não 

possuem relações entre si, que quando um inicia o outro termina. Compreender esta teoria 

desta forma é um equívoco. Estes dois processos, de fato, são complementares e, de certo 

modo, cíclicos. Durante o processo de instrumentalização, no qual o sujeito insere o 

artefato para conhecer suas características e desenvolver esquemas de uso, ocorre tanto a 

priori, quanto a posteriori ao processo de instrumentação. À medida em que se utiliza o 

instrumento, novas necessidades e barreiras dão origem ao desenvolvimento de novos 

esquemas de uso, formulados pelo sujeito. 

Desse modo, ao utilizar a Teoria da Instrumentação como aporte teórico da nossa 

pesquisa, buscamos verificar como ocorre o processo de gênese instrumental, por parte dos 

docentes, ao utilizar o geoplano como artefato para o ensino de quadriláteros.  

Embora a Teoria se adeque bem ao nosso objetivo de investigar como o professor 

se apropria de um artefato para que este venha a se tornar um instrumento em sua prática 

docente, a mesma não nos oferece subsídios para analisar como o docente planeja 

organizar o ambiente educacional para o ensino de quadriláteros por meio da utilização do 

geoplano. Para suprir esta necessidade escolheu-se a Teoria da Orquestração Instrumental 

– TOI, Trouche (2004). 

 



 
 

Orquestração Instrumental  

O próprio nome desta teoria faz alusão a uma orquestra. Nesta metáfora, o 

professor desempenha o papel de maestro, os alunos representam os músicos, os 

instrumentos musicais são os artefatos ou recursos, as situações de ensino são os 

repertórios musicais e os objetos matemáticos a serem trabalhos é a música a ser tocada. 

Esta teoria utiliza os princípios da Teoria da Gênese Instrumental, mas com foco na 

configuração da aula, na exploração e na avaliação de uma aula. Desta forma, é possível 

abordar questões utilizando a Teoria da Orquestração Instrumental que anteriormente não 

eram foco da discussão na Teoria da Gênese Instrumental. 

A respeito desta complementação entre as teorias, Couto (2016) 

[...] processos elementares da gênese instrumental (RABARDEL, 1995) servem 

de abordagem teórica à Teoria da Orquestração Instrumental (DRIJVERS et al, 

2010; TROUCHE, 2004). Isto ocorre porque, enquanto a Teoria da 

Instrumentação estuda o desenvolvimento dos sujeitos na utilização dessas 

tecnologias por meio dos processos da gênese instrumental, a Teoria da 

Orquestração busca entender e modelar a ação docente em um ambiente rico em 

tecnologias [...] (p.39-40) 
 

 A Teoria da Orquestração Instrumental visa compreender como o professor atua, 

durante o processo de ensino e de aprendizagem, em um ambiente tecnológico. Para tal 

análise, uma orquestração instrumental divide-se em três etapas: configuração didática, 

modo de operação e desempenho didático. A respeito destas etapas, Drijvers et al (2010) 

Uma configuração didática é um arranjo do artefato no ambiente, ou, em outras 

palavras, a configuração do ambiente de ensino e os artefatos envolvidos nele. 

Estes artefatos podem ser ferramentas tecnológicas, mas as tarefas dos estudantes 

também podem ser vistas como artefatos. 
O modo de operação de uma configuração didático é a forma como o professor 

decide atuar para beneficiar suas intenções didáticas. Isso inclui as decisões 

sobre a forma como uma tarefa é introduzida e como ela é trabalhada, os 

esquemas e técnicas para serem desenvolvidos e estabelecidos pelos alunos e 

sobre a possibilidade dos papéis dos artefatos utilizados. 
O desempenho didático revela a viabilidade da orquestração desenvolvida. 

Envolve as decisões ad hoc tomadas durante o ensino com base nas escolhas 

realizadas nas etapas da configuração didática e do modo de exploração. 

(DRIJVERS et al, 2010, tradução nossa, grifo nosso). 
 

Utilizando os princípios da orquestração instrumental, particularmente o da 

Configuração Didática e o Modo de Execução, esta pesquisa tem o intuito de verificar 

como o docente configura o ambiente de ensino para utilizar o geoplano e como ele 

pretende operacionalizar a sua configuração.  

 

 



 
 

Objetivos 

Geral 

Analisar o processo de gênese instrumental de professores do 6º ano do ensino 

fundamental ao utilizarem o geoplano e quais as influências desta gênese na orquestração 

do ensino de quadriláteros.  

 

Específicos 

 Investigar o processo de instrumentalização dos professores ao manipularem o geoplano 

em situações que envolvam as características dos quadriláteros. 

 Investigar o processo de instrumentação dos professores ao manipularem o geoplano em 

situações que envolvam as características dos quadriláteros. 

 Analisar a elaboração da Configuração Didática e do Modo de operação destes docentes, 

ao utilizarem o geoplano para o ensino de quadriláteros. 

 Caracterizar os modelos de orquestração instrumental desenvolvidos pelos docentes ao 

criarem uma situação, utilizando o geoplano, para o ensino de quadriláteros.  

 Estabelecer relações entre as orquestrações desenvolvidas e o processo de gênese 

instrumental de cada professor. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Nesta pesquisa investigaremos como ocorre o momento em que o professor tem o 

contato com o artefato em questão. Por este motivo, para esta pesquisa, não serão 

analisadas as aulas de professor, mas sim, a atuação desse docente diante de uma situação 

em que seja manipulado o artefato, e a elaboração por ele de uma proposta de ensino 

utilizando o geoplano. Desse modo será possível identificar e analisar quais os esquemas 

de uso mobilizados durante a resolução das situações propostas, assim como planejamento 

de situações e usos do geoplano para o ensino de quadriláteros. 

Os sujeitos envolvidos para a realização desta investigação serão professores que 

atuam nos anos finais do ensino fundamental, especificamente, os que trabalham com o 

ensino de matemática no 6º ano. Escolheu esse ano da escolarização com base nos 

Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco (2012), pois, segundo o 



 
 

documento, é nesta etapa que deve ser explorada as propriedades dos quadriláteros de 

forma sistemática. 

 Pretende-se envolver 8 professores de matemática do município de Garanhuns e 

região (Região do Agreste Meridional do estado de Pernambuco) para a realização das 

atividades propostas durante o decorrer desta pesquisa. Devido a este quantitativo de 

sujeitos, provavelmente, serão envolvidos docentes de mais de uma instituição. A escolha 

do local para a realização de nossa investigação justifica-se pelo fato de que poucas 

pesquisas são desenvolvidas nesta região, mesmo o município possuindo instituições que 

ofereçam o curso de licenciatura em matemática. 

O critério utilizado para selecionar estes sujeitos será o grau de “familiaridade” 

com o geoplano. Os professores serão organizados em dois grupos, cada um com 4 

docentes, sendo que um grupo será constituído por professores que já tenham utilizado o 

geoplano em alguma aula de matemática ou que já tenha participado de alguma atividade 

com este artefato. O outro grupo será formado por professores que não conhecem o 

geoplano, por profissionais que, até o momento da pesquisa, desconheciam a existência 

deste artefato. 

Na primeira etapa desta pesquisa, após a seleção dos sujeitos, será proposto um 

conjunto de situações que abordem o conceito de quadriláteros para que esses professores, 

por meio do geoplano, elaborem estratégias para as solucionarem. Serão propostos 

problemas que desafiem os professores, que os façam refletir e pensar sobre qual a melhor 

estratégia de resolução. 

Para que este processo possa ser analisado com mais detalhes, além da observação 

realizada em sala de aula, durante a aplicação das atividades com o artefato geoplano, 

utilizaremos a gravação de áudio e vídeo, juntamente, com um protocolo escrito. Neste 

protocolo os professores deverão descrever o porquê de terem utilizado esta ou aquela 

estratégia e detalhar, passo a passo, quais os procedimentos mobilizados para se obter a 

solução do problema.  

Outro foco desta pesquisa, além de investigar a apropriação do geoplano por 

professores do 6º do ensino fundamental, é verificar como esses sujeitos orquestram uma 

sala de aula para o ensino de quadriláteros por intermédio do geoplano. Nesta etapa, será 

proposto aos docentes que detalhem, por meio de um planejamento escrito, como seria 

realizada a abordagem das características dos quadriláteros. Nesse planejamento será 

solicitado que os professores descrevam todos os procedimentos que utilizariam nesta aula, 



 
 

e os objetivos esperados em cada ação, incluindo a forma como seria organizado o espaço 

da sala de aula, o modo como o geoplano seria utilizado pelo docente e pelos alunos, e 

quais os tipos de atividades que seriam propostas.  

O planejamento do professor será analisado tendo como base a teoria da 

Orquestração Instrumental (TROUCHE, 2004). Ao planejar a inserção do artefato, o 

professor orquestrará o ambiente da sala de aula. Nessa orquestração, quais os papéis 

desempenhados por cada participante da orquestra? Um dos instrumentos está definido 

(geoplano), a partir dele analisarmos os demais recursos que compõem a configuração 

didática compondo um repertório a ser utilizado e qual música a ser tocada? 

Essas são algumas das questões a serem analisadas em cada planejamento de aula, 

elaborado pelos professores de matemática, para o ensino de quadriláteros, utilizando o 

artefato geoplano. 

Desse modo, pode-se dividir a metodologia desta pesquisa em algumas etapas: 

primeiramente, será realizada uma investigação do processo de gênese instrumental 

individual de cada docente. Nessa etapa buscaremos identificar os esquemas mobilizados 

por estes docentes para a resolução dos problemas propostos. Em um segundo momento, 

será analisado o modo como os docentes orquestrarão uma aula de matemática para o 

ensino de quadriláteros por intermédio do geoplano. Posteriormente, buscaremos 

identificar e estabelecer relações entre os esquemas mobilizados por cada professor durante 

a fase da instrumental e as respectivas orquestrações instrumentais. 

Por fim, com base nas observações e nos instrumentos de coleta de dados, serão 

analisados o modo como ocorreu o processo de apropriação de cada docente, juntamente 

com a análise dos planejamentos elaborados por eles. Espera-se, com esta análise, ser 

possível identificar e estabelecer relações entre o processo de gênese instrumental e quais 

as influências desta gênese na orquestração instrumental de cada docente. 
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