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Resumo 

Este estudo aborda uma investigação de como o guia do livro didático do PNLD[2010] trata  
os conteúdos de geometria nas séries inicias, no tocante ao estudo de figuras bi e 
tridimencionais, investigando em todos os dezenove livros didáticos selecionados do 
PNLD[2010], no terceiro quarto e quinto anos do ensino básico explorando  quatro pontos de 
aprendizagem indispensáveis para o estudo dessa disciplina que são: percepção e visualização 
plana e espacial, experimentação, a variabilidade das figuras( aumento ou redução do 
tamanho considerando suas propriedades) e as  aplicações das mesmas no cotidiano. Assim 
apresentando uma pesquisa exploratória desses pontos em uma abordagem quali-quantitativa 
com o objetivos também de analisar esses pontos em discussão com a fundamentação dos dois 
primeiros níveis de Van Hiele  para o ensino de geometria em consonância com a educação 
matemática lançando uma perspectiva que proporcionem aos docentes um espírito de 
observação e análise de como escolher uma livro que realmente atenda as aspirações dos 
alunos no tocante ao ensino e aprendizagem dos conteúdos geométricos. 
Palavras Chaves: Livro didático, Geometria e Educação Matemática. 
 
Abs trac t  

This study it approaches an inquiry of as the guide of the didactic book of the PNLD [2010] 
deals with the contents geometry in the series initiates, in regards to the study of figures bi 
and tridimencionais, investigating in all the nineteen didactic books chosen teams of the 
PNLD (2010), in the third room and fifth years of basic education exploring four 
indispensable points of learning for the study of this discipline that they are:  perception and 
plain and space visualization, experimentation, the variability of the figures (increase or 
reduction of the size) and the applications of the same ones in the daily one. Thus presenting 
one it searches exploratória of these points in a quali-quantitative boarding with the objectives 
also to analyze these points in quarrel with the recital of the two first levels of Van Hiele for 
the education of geometry in accord with the mathematical education launching a perspective 
that provide to the professors a comment spirit and analysis of as to choose a book that really 
takes care of to the aspirations of the pupils in regards to education and learning of the 
geometric contents. 
Words Keys: Didactic book, Geometry and Mathematical Education. 
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1. Aspectos relacionados ao ensino de geomatria. 

 

Quando abordamos conteúdos relacionados particularmente a geometria na educação 

básica, observamos que ela ainda vem sendo abandonada gradativamente nas últimas décadas, 

apesar de sua reconhecida importância no ensino-aprendizagem por pesquisadores brasileiros 

como: Pavanello(1989), Lorenzato (1995), Passos (2000) e Pereira (2001) que apontaram em 

suas pesquisas que a geometria é pouco estudada nas escolas. 

Podemos observar este abandono do ensino de geometria com movimento da 

Matemática Moderna durante as (décadas de 60 e 70) onde o ensino de geometria ficou em 

segundo plano tendo maior ênfase o ensino de Álgebra, Teoria dos Conjuntos, Topologia 

entre outras. Entretanto, a preocupação demasiada como as formalizações fazia o ensino 

distanciar-se das questões práticas do cotidiano dos alunos. 

 Vemos também como reflexos dessa problemática que a apresentação dos conteúdos 

relativos à Geometria são abordados nos capítulos finais dos livros didáticos, pois, este fato 

foi constatado por uma pesquisa realizada sobre a análise dos livros didáticos citados nos 

PCNS (1998), diante disso, D’Ambrósio (1986) pontua que: “A geometria ainda é relegada 

para a última parte dos livros didáticos e os tópicos de geometria propostas na década de 60, 

como as transformações geométricas, nunca integraram o currículo”.  

Assim ficam evidenciados os reflexos do uso do livro didático na pratica docente, que 

segundo Brasil (1998) o professor “Não tendo oportunidade e condição para aprimorar sua 

formação e não dispondo de outros recursos para desenvolver as práticas de sala de aula, 

apóiam-se, quase exclusivamente, nos livros didáticos que, muitas vezes, são de qualidade 

insatisfatória.” 

Outro agravante dessa situação é uso abusivo de algoritmos, por parte dos docentes, 

como por exemplo, o uso de fórmulas que parecem verdadeiros receituários, deixando de lado 

a investigação, e a utilização de ambientes de aprendizagem que atendam as aspirações dos 

alunos tornando-os indivíduos críticos e participativos no processo de aprendizagem dos 

conteúdos geométricos, em conseqüência dessa algoritimação surge outro fator que tem 

influenciado de maneira insatisfatória o ensino da geometria que é, a não articulação da 

mesma com outros ramos do conhecimento como: a geografia, artes, arquitetura, química, 

astrologia dentre outros  não instigando o aluno a descrever, compreender, interpretar, 

analisar, e desenvolver capacidades de visualização, raciocínio, argumentação, dentre outras. 
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Estes problemas ressaltados anteriormente foram reconhecidos pelo Conselho de 

matemática Norte Americano NTCM, (1991) na recomendação das “Normas para o currículo 

e a Avaliação em Matemática e Escolar”, dando uma maior ênfase no ensino de geometria 

relevando a importância e direcionando a atenção de alguma forma para os seguintes tópicos: 

• Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade 

• Aplicações no mundo real e modelação 

• Geometria no espaço 

• Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade 

• Exploração em computador de figuras bi e tridimensionais. 

• Desenvolvimento de uma compreensão dos objetos geométricos e suas relações. 

Em meio a todos esse aspectos devemos atentar para a importância que o guia do livro 

didático traz para que possamos diminuir, amenizar ou até tentar erradicar os problemas 

referentes ao ensino de geometria, daí o livro didático pode ser um grande aliado na busca de 

um ensino de matemática mais significativo, quando escolhido de forma paciente, coletiva e 

analítica entre o corpo docente, já que os livros selecionados foram resultado de uma 

avaliação feita pelo MEC. 

 

 

2.Literatura do trabalho. 

 

O uso do livro didático é um fator histórico no ensino e aprendizagem dos conteúdos 

já relatados em diversas pesquisas sobre o assunto, pois os professores apóiam- se quase 

exclusivamente neles para dar segmento a suas aulas, assim balizamos esse estudo em uma 

síntese avaliativa do guia de seleção dos livros de matemática do PNLD [2010] em que o 

professor tem a principal função de analisar como estão expostos o conteúdos de geometria, 

pois mesmo tendo o livro como recurso pedagógico, é importante ressaltar que o professor é o 

principal responsável no processo de ensino assim: 

 

 

“Mesmo que seja pouco preciso, e ainda que seja ruim o livro didático, o 
livro didático não é o único responsável pela qualidade na educação. Essa 
responsabilidade pertence primordialmente ao professor, que não pode 
prender-se apenas ao livro ou a um livro. O professor deve superar as 
deficiências do livro didático para justificar sua presença em sala de 
aula”(PFROMM NETO,1974,p.25) 
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Uma das possibilidades que podem contribuir para que os docentes superem essas 

deficiências na utilização dos livros didáticos é uma boa análise coletiva por parte dos 

docentes na escolha dos livros didáticos que utilizará com seu alunos, onde os docentes 

explorem os pontos e critérios para seleção dos mesmos através do guia do livro didático pois 

é importante salientar que 

 

 

“O ideal seria que cada professor pudesse consultar, com calma todas as 
coleções que constam no guia, examinando-as, com o auxilio da ficha de 
avaliação que consta deste guia. Como é impossível, sugerimos a leitura 
atenta das resenhas  juntamente com seus colegas professores de matemática 
da escola, discutindo e comparando-as”(GEBRIM, 2004, p 196-197)  

 

 

  Para analisarmos a síntese avaliativa do livro didático enfatizamos três primeiros  

pontos  analisados nesta pesquisa que embasam-se na teoria de Van Hiele,  “Teoria de 

desenvolvimento do pensamento geométrico”, que são (percepção e visualização espacial, 

experimentação, variabilidade.), e abordaremos se constam ou não, a presença dos mesmos  

no guia do livro didático[2010], e para finalizarmos a pesquisa faremos um paralelo da 

importância da educação matemática dentro deste contexto.  

Para analisarmos o nosso trabalho é importante promovermos uma consonância com 

os dois primeiros níveis de Van Hiele, que retrata fielmente as três primeiras explanações 

levantadas na pesquisa referente a percepção visual e experimentação e a variabilidade das 

figuras geométricas, onde num artigo recente Battista e Clements (1995) apresentam uma 

caracterização pormenorizada, descrita a baixo, onde os trabalhos anteriormente citados se 

refletem  em níves de estudo, onde abordaremos dois para nosso trabalho. 

Nível 1 (Visual). Os alunos raciocinam sobre figuras geométricas com base na 

aparência de representações das figuras e nas transformações visuais que executam sobre elas. 

Identificam figuras como quadrados e triângulos como gestalts visuais, com frequência depois 

de terem visionado protótipos. Por exemplo, podem dizer que uma dada figura é um retângulo 

porque 'parece uma porta'. 

Nível 2 (Descritivo l Analítico). Os alunos raciocinam experimentalmente; 

estabelecem propriedades das figuras observando, medindo, desenhando, e fazendo modelos. 

Identificam as figuras não como globalidades visuais, mas através das suas propriedades. Por 

exemplo, um aluno pode pensar num losango como uma figura com quatro lados iguais. 
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Dentre esses níveis ficam evidenciada a proposta de que não basta apenas analisar o 

guia do livro didático de forma trivial mas buscar recursos práticos e teorias que comprovem  

e possibilitem a execução de um bom trabalho em que o ensino de geometria partindo dessas 

vertentes possa ter uma melhor aproximação da geometria ensinada na escola com a 

geometria do cotidiano, alimentando o significado da aprendizagem onde o professor estará 

presente em todas atividades dos alunos sugerindo, orientando, conduzindo a discussões 

levando os alunos a descobertas provocando mudanças no comportamento dos alunos e na 

aprendizagem. 

Não se pode esquecer que um dos principais objetivos no ensino de matemática na séries 

inicias  é a relação com o  conteúdo matemático, pois quanto melhor for a prática pedagógica 

do professor mais facilmente os objetivos do ensino - aprendizagem serão  alcançados.  

Em relação a esse objetivos Grando pontua que : 

 

 

“É presciso fazer um distinção entre a atividade do matemático e aquela do 
educador matemático. O matemático é um profissional cujo a preocupação 
está centrada grandemente na elaboração do conhecimento novo, para 
solucionar problemas de diferentes áreas de diferentes níveis, ou com a 
elaboração de um conhecimento sem um fim específico. O educador 
matemático, por sua vez, tem ( supostamente) a preocupação com a 
formação dos estudantes, tendo como mediador o conhecimento 
matemático”.( GRANDO, 200, p. 122). 

 

 

Assim dentre todos os aspectos mencionados anteriormente incumbe aos docentes buscarem 

melhores alternativas de analisarem os trabalhos relativos a escolha dos livros didáticos já que 

os mesmos são selecionados por uma avaliação feita pelo MEC. 

 

 

3. Desenvolvimento do trabalho. 

 

Foram selecionados todos os livros de matemática do PNLD[2010], num total de 

dezenove para esse estudo em que com o intuito de analisarmos quali-quantitativamente, os 

livros que se enquadram no perfil da literatura desse trabalho abrangendo as seguintes 

explanações: 
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Quantos aos livros selecionados e expostos no guia do livro didáticos atentam para as 

seguintes itens? percepção plana e espacial,experimentação, variabilidade das figuras planas e 

espaciais e aproximação com o cotidiano do aluno. 

A parte analisada esse estudo foi a síntese avaliativa do guia do livro didático, onde foi 

analisado cada um desses livros referente as explanações feitas anteriormente. 

Assim dentre as dezenove coleções foi escolhida como amostra o livro do projeto Buriti da 

editora moderna, ( livro aprovado e caracterizado de maneira satisfatória de acordo com 

a síntese avaliativa do PNLD[2010] ) para exemplificar como estão expostos os conteúdos 

de geometria nos quatro aspectos abordados na pesquisa:  

 

 

 

 

SÍNTESE AVALIATIVA  

 

3.1 O Três primeiros aspectos [percepção e visualização, experimentação e 

variabilidade]. 

Geometria 
Os sólidos geométricos são estudados com apoio em atividades de observação, 

experimentação e atribuição de significados. Valorizam-se as representações desses sólidos e 

o estabelecimento de distinções entre eles. As figuras planas recebem tratamento igualmente 

satisfatório. São estudados, ainda, os conceitos de: localização e deslocamento no espaço e no 

plano; simetria; segmento de reta; e retas perpendiculares, paralelas ou concorrentes. No 

geral, o trabalho em geometria é bem-feito. No entanto, no estudo de ângulo, os conceitos de 

giro, de abertura e de medida são articulados de forma inadequada. A obra propõe uma 
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abordagem das noções geométricas que prioriza atividades de exploração, experimentação, 

atribuição de significados e distinção entre os mesmos, etc. Valoriza-se o nível intuitivo no 

desenvolvimento do pensamento geométrico que, apoiado na observação dos objetos físicos 

tridimensionais e do espaço em geral, chega a explorar conceitos geométricos mais abstratos 

como são planificações ou características e elementos de figuras geométricas planas ou não-

planas.  

De maneira análoga, são abordados os conceitos de localização espacial e no plano, 

simetria, trajeto, vistas relativas de figuras não planas, giros e ângulos, polígonos, poliedros e 

corpos redondos, circunferência e círculo, segmento de reta, retas perpendiculares, paralelas 

ou concorrentes, triângulos, quadriláteros, etc. 

 

3.2 Aplicações da matemática no cotidiano. 

 
As situações contextualizadas propostas são, em geral, pertinentes e bem relacionadas 

com o conteúdo a ser estudado. Buscam-se significados para os tópicos abordados, seja na 

própria Matemática, seja em outras áreas do conhecimento. Destaca-se a preocupação em 

discutir temas relevantes para a formação cidadã, embora predominem, na obra, os contextos 

sociais dos grandes centros urbanos. 

 

 

4. Apresentação dos Resultados e Discussões. 

 

Apresentaremos as quatro explanações teóricas feitas para os dezenove livros 

apresentados pelo guia do livro didático em percentuais gráficos e logo após faremos uma 

breve discussão dos resultados obtidos.  

 

4.1. Percepção e visualização das figuras ( P e V). 

 

 

 

 

 

 

 

P e V

não P e V
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(P e V) representam que 63, 1% , apresentaram o primeiro nivel estudado por Van Hiele e os 

demais ( nâo P e V) 36, 9% não apresentam este estudo. 

 

4.2 Experimentação e variabilidade ( E e V) 

 

Já nesse item da pesquisa há uma pequena divergência de dados, em que pouco menos 

de 50 por cento apresentam ( E e V ). 

 

 

(E e V) representaram 47.36%, em relação a experimentação e variabilidade dos livros do 

guia, já os outros livros ( Não E e V), representaram 52,64% na ausência destas duas 

explanações. 

 

  È importante ressaltar que tem livros que apresentam experimentação sem a 

variabilidade das figuras geométricas e vice versa, mais isso não foi colocado em dados 

percentuais. 

 

4.3 Já a aplicação da matemática no cotidiano teve 100% na síntese de apresentação dos 

livros didáticos selecionados podemos perceber que através destes simples dados podemos 

tirar conclusões importantes para o ensino de geometria, mesmo não tendo analisado 

detalhadamente cada coleção, mas só o guia, é importante percebermos que ainda que 36,9% 

dos livros do PNLD [2010], não a bordam a percepção e a visualização espacial  52, 64% não 

trabalham com a experimentação e variabilidade, algo  que podemos destacar como uma 

moderada contradição quando temos um percentual de 100% que caracteriza aplicações da 

geometria no cotidiano. 
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5. Considerações finais sobre a pesquisa. 

 

A pesquisa mostrar que é possível pontuarmos e fazermos diferentes  perguntas e 

explanações fundamentadas em teorias que melhorem a análise do livro didático pois 

geralmente o que se ver é o professor só lendo os manuais das editoras,  e superficialmente 

analisando um ou outro livro didático, a mesma  pesquisa busca mostrar com uma simples 

síntese avaliativa de um guia do livro didático podemos investigar um amplo leque de 

possibilidades para que possamos melhorar na escolha dos livros que vão chegar as nossas 

escolas, cabendo ao professor pontuar, questionar e até não concordar com a edição em 

enfoque aprovada pelo PNLD[2010], daí a conscientização que esse trabalho de pesquisa e 

análise só é possível se tivermos atentos a principal proposta do ensino e da educação a 

matemática que é a importância de como se dar o ensino e a aprendizagem de qualquer 

conteúdo matemático alimentando a pesquisa e explorando as atividades cotidianas dos 

alunos.  
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