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Resumo: O presente artigo refere-se a analise do livro “Desenho Geométrico” de autoria José Ruy Giovanni, José Ruy
Giovanni Jr., Tereza Marangoni e Elenice Lumico Ogassa,. Edição renovada, ano 2010. Editora FTD, especificamente
em relação aos conteúdos Triângulos e Quadriláteros. Tendo como objetivo, buscar saber se a abordagem adotada
por este livro didático atende ao que recomenda os PCN. Para isso primeiramente retratamos sobre a disciplina
Desenho Geométrico e sobre a abordagem dos conteúdos geométricos contidos nos PCN, para depois realizarmos a
analise do livro. Ao analisarmos o livro percebemos que a forma sucinta como os conceitos, elementos e propriedades
dos referidos conteúdos são abordados, passam a exigir mais do aluno, com isso o papel do professor torna-se cada
vez mais importante para a aprendizagem matemática de seus alunos, pois o livro didático por si só não oportuniza
essa aprendizagem, ainda que apresente ilustrações contextualizadas.

Palavras–chaves: Triângulos e Quadriláteros, Desenho Geométrico, PCN.

Abstract: This article refers to the analysis of the book "Geometric Design" authored Ruy José Giovanni, Ruy José
Giovanni Jr., Teresa and Marangoni Elenice Lumico Ogassa,. Edition renewed 2010. Publisher FTD, specifically in
relation to the contents Triangles and Quads. Aiming, look whether the approach adopted in this textbook that meets
the recommended PCN. For this first portrayed on Geometric Design discipline and the approach of the geometric
content contained in the PCN, and then accomplish the analysis of the book. In reviewing the book we realize that
succinctly how the concepts, elements and properties of such contents are addressed, will demand more of the
student, thus the teacher&39;s role becomes increasingly important for mathematical learning of their students. The
textbook itself does not provides opportunities such learning, even though it presents contextualized illustrations.

Introdução

Será que os conteúdos em Desenho Geométrico são abordados seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN Essa questão de pesquisa surgiu a partir de uma pesquisa realizada em um trabalho de conclusão de
curso de licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe denominado “Aprendizagem sobre
triângulos e quadriláteros: uma análise nas produções de alunos do 8° ano do CODAP/UFS, a partir dos níveis de van
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Hiele na disciplina Desenho Geométrico”.

Apesar da questão do livro didático Desenho Geométrico não se enquadrar na relação dos livros didáticos
recomendados pelo Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, torna-se importante a sua análise, pelo trabalho que foi
observado nas aulas de Desenho Geométrico no período de fevereiro a abril de 2013. O trabalho em sala de aula
concentra-se, principalmente no livro didático. E à época da pesquisa, o professor estava trabalhando os conteúdos
Triângulos e Quadriláteros, baseados nas construções geométricas.

Contudo, na observação das aulas, percebemos que o livro didático adotado pelo referido professor distanciava-se das
orientações recomendadas pelos PCN, e como a pesquisa tinha como questão central analisar sobre a aprendizagem
dos alunos de 8° ano do Ensino Fundamental nessa disciplina, quanto a resolverem questões conceituais e
contextualizadas relacionadas aos conteúdos estudados, vimos ser importante recorrer a outros livros didáticos que
atendesse a esses requisitos. Dentre os pesquisados, destacamos o livro “Desenho Geométrico” de autoria José Ruy
Giovanni, José Ruy Giovanni Jr., Tereza Marangoni e Elenice Lumico Ogassa. Edição renovada, ano 2010. Editora FTD.

Por esta razão, neste artigo buscou-se saber se a abordagem desse livro didático atende ao que recomenda os PCN.
Para tanto, entendemos ser importante destacar aspectos sobre a disciplina Desenho Geométrico e sobre a
abordagem dos conteúdos geométricos contida nos PCN.

1. A disciplina Desenho Geométrico

Após a Reforma Francisco Campos, em 30 de junho de 1931, foi oficializado o ensino de Desenho no currículo
brasileiro, permanecendo no Brasil durante 40 anos (1931 a 1971). Porém, em 1971, com implementação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 5692/71[1] os currículos sofreram alterações tendo um número de
disciplinas obrigatórias e outro número de disciplinas optativas que serviam apenas para integrar a parte diversificada
do currículo. Segundo Pavanello (1989), a disciplina Desenho Geométrico, antes obrigatória no 1° e 2° graus, passou
a ser substituída, em algumas escolas, pela disciplina Educação Artística, gerando mais ainda, as dificuldades por
parte dos alunos, em relação às figuras geométricas e sua representação.

É possível que, a partir de então, o Desenho Geométrico passou a ser abandonado gradativamente. E uma das razões
sobre esse abandono pode ser observada em relação ao tratamento dado à disciplina no período de 1969 e 1974
(governo de Médici). Durante esse governo, o desenho passou a não ser mais exigido no vestibular (Cursos de
Arquitetura e Engenharias), contribuindo de certo modo, a não haver mais preocupação desses conteúdos estarem
nos vestibulares (ZUIN, 2001).

No ano de 1980, algumas editoras lançaram coleções de livros de Desenho Geométrico (5ª a 8ª série), o que não
surtiu efeito na questão da valorização das escolas em relação a essa disciplina. Fato este que pode estar relacionado
a não ser uma disciplina obrigatória e cobrada no vestibular (à época e nos dias atuais).

No entanto, apenas em 1998, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o terceiro
e quarto ciclo do Ensino Fundamental, demonstra-se uma real preocupação com o ensino das construções
geométricas (ZUIN 2001; 2004).

1. O ensino de geometria a partir das recomendações dos PCN

Os conteúdos geométricos são abordados nos PCN a partir do trabalho com as construções geométricas. Porém,
ressalta-se que a abordagem enfatiza o trabalho na disciplina Matemática e não em relação à disciplina Desenho
Geométrico, visto que esta disciplina não fazer parte do Núcleo Comum que envolvem as disciplinas obrigatórias na
Educação Básica[2]. Atualmente, a disciplina se mantém em algumas unidades escolares, de diferentes redes de
ensino.

Estudos mostram que, apesar do ensino de Desenho Geométrico ser importante para o currículo, pois segundo
(MORAIS; LUCENA, 2010), cria-se possibilidades para o aluno desenvolver capacidades de compreender, descrever,
representar o mundo em que vive, ele vem sofrendo um abandono. Fato este que pode estar relacionado a essa
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disciplina não ser obrigatória nos currículos escolares.

Marinho e outros (2010) apresentam um estudo sobre “A importância geométrica no ensino básico e técnico de nível
médio”. Dentre os objetivos, destaca-se o interesse em mostrar a necessidade da disciplina Desenho Geométrico nos
currículos escolares e, especialmente, no currículo do Curso Técnico em Edificações. A pesquisa de caráter
exploratório foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins-Campus Palmas, com
alunos do curso de Edificações (1º e 2º anos). A partir da aplicação de um questionário com os alunos, os resultados
obtidos mostraram que os alunos consideram a disciplina importante e que a mesma contribui para sua formação.
Porém, os autores ao apresentar as considerações, afirmam que parte dos alunos apresentou dificuldade na forma de
visualizar a importância do estudo. Esse fato, associado a outras leituras sobre o tema, nos levou a repensar sobre
possíveis mudanças na proposta de ensino dos conteúdos geométricos.

Guarnieri (2010), ao pesquisar sobre “A importância do Desenho Geométrico para melhor qualidade do ensino de
geometria”, teve como objetivo, propor uma reflexão didática sobre os problemas de ensino-aprendizagem dos
conceitos geométricos no Ensino Fundamental e a utilização do Desenho Geométrico como um instrumento para
melhorar a qualidade de ensino de geometria plana. Sendo realizada com alunos (5ª e 6ª séries) de uma escola da
rede pública da cidade de Apucarana-Paraná. Foram aplicados exercícios de geometria, utilizando o Desenho
Geométrico como metodologia. Ao analisar os exercícios dos alunos, o autor concluiu que explorar o Desenho
Geométrico como metodologia, por meio de suas construções, possibilitou uma melhor qualidade no ensino de
geometria.

1. Analise do livro didático de Desenho Geométrico

Image: Descrição: E:Danicapa.jpgTítulo: Desenho Geométrico

Editora: FTD

Autorias:

José Ruy Giovanni

José Ruy Giovanni Jr.

Tereza Marangoni

Elenice Lumico Ogassa

Ano / Edição: 2010 /Edição renovada

Público a que se destina: 8°ano

Pág.3/11



Figura 01. Livro Didático

Fonte: GIOVANNI et. al. (2010)
A partir da
análise,
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trabalho,
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conteúdos já
mencionados
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Quanto à estrutura, este livro está organizado em 11 títulos, cada um deles apresenta inicialmente uma ilustração do
cotidiano que pode ser relacionada ao assunto intitulado. Em seguida, os autores apresentam os conceitos, elementos
e propriedades para depois mostrarem como realizar a construção passo a passo. Os exercícios estão separados em
um “Caderno de Atividades” e envolvem apenas construções geométricas referidas aos assuntos. Quando apresentam
a descrição do conteúdo, não há presença de demonstrações.
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Figura 02. Triângulos

Fonte: GIOVANNI et. al. (2010, p. 21)

O que se observa em relação às ilustrações, é que embora os autores apresentem ilustrações articuladas ao cotidiano,
eles não se atentam ao enunciado correspondente à figura (ilustração), induzindo respostas imediatas. Como se não
houvesse necessidade de trabalhar a construção do conhecimento matemático.

Segundo os PCN (BRASIL, 1998):

A Geometria é um campo fértil para se 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. (BRASIL, 1998, p.51).
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Com um olhar atento às ilustrações do livro em análise, não podemos confirmar de forma explicita às recomendações
citadas. Para isso ocorrer dependerá essencialmente do trabalho do professor. Ele como mediador do processo de
aprendizagem deverá ficar atento ao seu papel, buscando articular as ilustrações ao conteúdo abordado.

A seguir será apresentada a descrição dos capítulos cinco e seis, por conter a abordagem dos conteúdos estudados
pelos sujeitos da pesquisa, durante a coleta de dados.

Capítulo 5. Triângulos (p.21 – 37)

O capítulo inicia com a foto de uma pirâmide (Figura 02), e comenta sobre quais características do triângulo pode
encontrar na figura. Em seguida, os autores apresentam os elementos mais notáveis do triângulo, como mediana,
altura, bissetriz, incentro, baricentro e ortocentro. Determinam cada um desses elementos e demonstram, por meio
de ilustrações, suas características, para depois mostrarem passo a passo como realizar a construção de tais
elementos.

Em seguida, os autores apresentam a construção de triângulos, exibindo três casos:

1. Construir um triângulo ABC, conhecidas as medidas de seus três lados.
2. Construir o triângulo ABC conhecidas as medidas de dois lados e a medida do ângulo formado por esses lados.
3. Construir um ângulo ABC conhecidas a medida de um lado e as medidas dos ângulos adjacentes a esse lado.

Para cada um dos casos, é apresentado como construir passo a passo, por meio de um exemplo. Na sequência, os
autores apresentam outras construções de triângulos, apresentando mais seis casos:

1. Construir um triângulo isósceles, dadas medidas da base e da altura.
2. Construir um triângulo, dadas medidas de um lado, de um ângulo adjacente e da altura relativa a esse lado.
3. Construir um triângulo, dadas medidas de dois de seus lados e da altura relativa a um deles.
4. Construir um triângulo equilátero, dada a medida de sua altura.
5. Construir um triângulo isósceles, dadas as medidas de sua altura e de um dos ângulos da base.
6. Construir um triângulo, dadas as medidas de dois lados e a medida da mediana relativa a um desses lados.

Para finalizar o capítulo, é abordada, a Congruência de triângulos. Por meio Através de uma figura o autor exibe
quando dois triângulos são congruentes, descrevendo abaixo de uma maneira geral, quando dois triângulos são
congruentes. Logo depois, ele apresenta os cinco casos em que é possível estabelecer congruência:

1° caso: LAL (lado-ângulo-lado),

2° caso: ALA( ângulo- lado- ângulo),

3° caso: LLL (lado- lado- lado),

4° caso: LAA.( lado- ângulo adjacente- ângulo oposto).

Capítulo 6. Quadriláteros (p.39 – 55)

Os autores iniciam o capítulo, apresentando uma foto que exibe um terreno, pelo qual, as plantações foram
organizadas em forma de quadrilátero. Depois ele apresenta os tipos de quadriláteros:

Paralelogramo (p.39). Apresenta o conceito, a representação, as propriedades gerais e o passo a passo de como
construir um paralelogramo apresentando dois casos:

Construir um paralelogramo, dadas as medidas de dois lados consecutivos e do ângulo formado por esses lados,

Construir um paralelogramo, de uma diagonal e de um dos ângulos formado pelos lados.

Retângulo (p.42-43). Apresenta o que é um retângulo, uma de suas propriedades (diagonais congruentes) e como
construir um retângulo mostrando duas situações:
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Construir retângulo, conhecida as suas dimensões,

Construir um retângulo, dadas as medidas de um lado e da diagonal.

Losango (p.44-45). Apresenta o conceito, sua propriedade característica descrevendo e através de ilustração. E
como construir, apresentado dois casos: dadas as medidas do lado e de um ângulo e dadas as medidas de duas
diagonais.

Quadrado (p.46-48). Apresenta o que é um quadrado, suas propriedades e como construir a partir de duas
situações: dada a medida de um lado e dada a medida de sua diagonal.

Trapézio (p.49-54). Apresenta o que é um trapézio, seu elementos, sua classificação (escaleno, isósceles e
retângulo) e como construir, mostrando passo a passo os cinco casos:

Construir um trapézio dadas as medidas da base, de um dos lados não paralelos e de um dos ângulos formados pela
base maior e pelo lado não paralelo,

Construir um trapézio, dadas as medidas das bases e dos lados não paralelos,

Construir um trapézio, dadas as medidas das bases, da altura e de um ângulo, construir um trapézio isósceles, dadas
as medidas da base e da sua altura

Construir um trapézio retângulo, dadas as medidas da base maior, da altura e do lado não perpendicular às bases.

Em análise verificamos que o texto elaborado pelos autores não acrescenta nada mais ao proposto sobre as
construções geométricas. As ilustrações apenas configuram o modelo do que pretendem anunciar do conteúdo. Não
há uma relação entre as propriedades, por exemplo. Não há uma situação problema em que o aluno possa perceber
uma articulação ou mesmo contextualização em relação às propriedades e medidas exploradas.

No “Caderno de Atividades” são apresentadas 26 questões referentes ao capítulo V, todas elas sobre construções,
exceto a questão da página 25, a qual é para escrever qual caso de congruência corresponde à figura dada. Como se
verifica, não há situação problema relacionando figura ao conteúdo. São algoritmos em forma de figuras para o aluno
ler, medir e responder.
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Figura 03. Exercício sobre congruência de triângulos

Fonte: GIOVANNI et. al. (2010, p. 25)

Em relação às questões pertencentes ao capítulo VI, no “Caderno de Atividades” foram encontradas 16, todas
relacionadas a construções de quadriláteros. Ao final do “Caderno de Atividades”, os autores apresentam uma
sequência de ensino, sob o título de “Ficha de Trabalho”, com o objetivo de verificação de aprendizagem. Elas são em
14 fichas, contendo uma média de 3 a 5 questões cada uma, tal que para as questões do capítulo V (Triângulos) são
04 fichas correspondendo a 13 questões desse conteúdo e as questões do capítulo VI (Quadriláteros), existe apenas
uma ficha com 04 questões.

Nesse livro, existe uma parte contida no livro didático que refere-se ao “Manual do Professor”, o qual se encontra no
final do livro. Para esse manual, os autores apresentam uma proposta de sugestões (conforme figura 04). Entre as
sugestões, são indicados recursos didáticos de apoio, tais como: régua e compasso, softwares, geoplano, malha
quadriculada, além de uma tabela com os símbolos usados no desenho geométrico.
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Figura 04. Sumário do Manual do Professor apresentado no livro didático Desenho Geométrico”

Fonte: GIOVANNI et. al. (2010, p.4)

Dessa forma, embora esse livro também não esteja contemplado no PNLD (BRASIL, 2011), há uma ressalva em
relação ao que é proposto no “Manual do Professor”. Segundo os autores, as sugestões dos procedimentos
metodológicos atendem às recomendações dos PCN (BRASIL, 1998)

Ao longo dos quatro volumes estão contemplados procedimentos recomendados pelos PCN
de Matemática, como a utilização e a seleção de instrumentos de medida adequados à
precisão que se requer em função da situação-problema, as verificações experimentais e a
verificação da validade de propriedades para que o aluno possa construir argumentos e
elaborar justificativas, desenvolvendo um raciocínio dedutivo (GIOVANNI et. al., 2010, p. 09)

Tal situação é confirmada de forma superficial, ao compreender que os autores estão associando seus argumentos às
ilustrações que aparecem em todo o livro, como gravuras relacionadas à natureza, objetos, obras de arte, arquitetura
etc. Assim, a proposta desses autores implicitamente propõe ao professor mais criatividade e leituras e com isso,
poder elevar o nível de seus respectivos alunos. É um livro didático que difere do livro adotado pelo campo de
pesquisa.

Considerações finais

A partir da análise do livro de “Desenho Geométrico”, percebemos que a forma sucinta como os conceitos, elementos
e propriedades dos referidos conteúdos são abordados, passam a exigir mais do aluno. Ou seja, o fato da ausência de
atividades relacionadas ao contexto entre conceitos de cada conteúdo, faz-se necessário do aluno, conhecimentos
prévios de conteúdos relacionados. Dessa forma, ele precisa ter um nível de compreensão maior, precisando abstrair
conceitos e propriedades a partir da visualização.

O modelo que os autores propõem às atividades no livro analisado, impulsiona o aluno a criar uma imagem mental do
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objeto a partir dos conceitos ou/e pelas propriedades enunciadas, para conseguir efetuar as construções. “[...] uma
imagem mental é qualquer tipo de representação cognitiva de um conceito matemático ou propriedade, por meio de
elementos visuais ou espaciais” (GUTIÉRREZ, 1996 apud BARBOSA, 2011, p.33).

Este tipo de proposta contrapõe-se em parte às recomendações dos PCN. No ensino fundamental, os alunos ainda
encontram-se em um estágio de abstração que requer não apenas visualizar, mas experimentar, conjecturar,
vivenciar situações que possibilite-lhes aplicar com significação as propriedades e conceitos. Principalmente, quando
estamos tratando de conteúdos geométricos. O trabalho com as construções geométricas é importante, mas desde
que esteja associado à Resolução de Problemas. Dessa forma, os alunos poderão abstrair os conceitos de forma
significativa.

Com este trabalho, vimos que o papel do professor cada vez mais torna-se importante para a aprendizagem
matemática de seus alunos. O livro didático por si só não oportuniza essa aprendizagem, ainda que apresente
ilustrações contextualizadas.
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[1] A LDB N° 5692/71 regulamenta o ensino de primeiro e segundo graus. Entre outras determinações, agrega o
antigo primário com o ginasial, ampliando a obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos; eliminando o exame de
admissão e institui a escola única profissionalizante (ZUIN, 2001).
[2] Segundo a Lei LDB N° 99394/96, o currículo da Educação Básica divide-se em duas partes. A referente às
disciplinas obrigatórias que abrangem o Núcleo Comum (Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Educação Física,
Ciências, Língua Estrangeira, no caso do Ensino Fundamental) e a parte de disciplinas optativas que abrangem o
Núcleo Diversificado (pode variar conforme o Regimento Interno e Projeto Política Pedagógico de cada unidade
escolar).
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