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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma análise em, pelo menos três coleções de
livros didáticos de Matemática da 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental, a partir das
exigências dos documentos oficiais do Ministério da Educação e das tendências em
Educação Matemática. Investigamos como ocorre a abordagem da geometria em livros
que foram avaliados de forma positiva pelo guia do livro didático do Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD/2007). Fizemos um levantamento bibliográfico em pesquisas
que já foram feitas sobre esse assunto e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática (PCN), Parâmetros em Ação, Guia do Livro Didático e outros. Em todas as
coleções analisadas podemos observar que houve melhoria na abordagem da geometria,
de acordo com o PCN de matemática, no entanto, em alguns conteúdos e atividades
geométricas as coleções se demonstram fragilizadas, porém, sabemos que os livros
didáticos devem atuar como mais um recurso para o professor e o aluno, levando-nos a
perceber que uma escolha de livro didático não garante o sucesso no ensino e na
aprendizagem da geometria.
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ABSTRACT
The objective of this research was to realize an analysis in at least three didactic
book collections of mathematics for 3rd and 4th levels - Basic Education, departing from
the requirements of official papers issued by the Ministry of Education and the trends
in Math teaching. We investigated how the approaching of geometry in books occurs
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that had been evaluated positively by the national program guide for didactic books
(PNLD/2007). We made a bibliographical survey about former researches that already
had been made in relation to this subject and the National Curricular Parameters for
Mathematics (PCN), Parameters in Action, Guide for Didactic Books and others. In all
the analyzed collections we could observe that there has been an improvement in the
teaching approachings of geometry, However, according to the PCN of mathematics,
some contents and geometric activities the collections demonstrated some weakness, but
it is also known that the didactic books only act as an additional resource for the
teacher and the students, so, assuring that a didactic book choice does not guarantee the
success in teaching and learning geometry.
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INTRODUÇÃO
A geometria nos tempos modernos sofreu mudanças, se aperfeiçoou e se tornou
mais coerente, mas ainda existem dificuldades presenciais que podem ser encontradas
constantemente no processo de aprendizagem nas séries iniciais.
É valido ressaltar que o livro didático desenvolve um grande papel para o ensino
e aprendizagem, atuando como um dos subsídios para o professor e o aluno em sala de
aula.
Percebemos através das pesquisas, que cresce a cada dia a preocupação do
Ministério da Educação com a qualidade dos livros didáticos que estão disponíveis nas
escolas, isso pode ser compreendido, quando observamos os dados de todos os
Programas Nacionais do Livro Didático (PNLD), sendo que já ocorreram cinco
avaliações do PNLD desde o inicio do programa, as edições ocorreram, em 1997, 1998,
2000, 2004 e 2007.
A avaliação de 1997 do PNLD havia uma categoria de livros excluídos, esta
categoria continha os livros não recomendados, mas apesar destes livros didáticos serem
considerados inapropriados para o ensino, eles poderiam ainda ser escolhidos pelos
professores, porém, na avaliação de 1998 esta categoria de livros didáticos excluídos,
desapareceu, e não havia como o professor ainda escolher estes livros. A partir do
PNLD/2004 só eram aceitas para avaliação, coleções completas, sendo que estas
coleções eram aceitas ou recusadas em bloco.

Observando as avaliações dos últimos anos do PNLD podemos constatar que
tem diminuído o número de obras excluídas e também tem aumentado o número de
coleções submetidas à avaliação do PNLD, isto pode significar a ampliação dos
investimentos em produção de livros didáticos e também o interesse das editoras em
participar do PNLD, e ainda atender suas sugestões e exigências para com o ensino.
Esta pesquisa tem como um dos objetivos conhecer as exigências e as sugestões
dos documentos oficiais do Ministério da Educação sobre ensino de Geometria nas
séries iniciais do Ensino Fundamental, foi feito um levantamento de livros didáticos de
Matemática da 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental que receberam críticas positivas
pelo Guia do livro didático do PNLD/2007, com o intuito de verificar como está sendo
abordado a geometria nesses livros didáticos.
Escolhemos três coleções de livros didáticos de matemática da 3ª e 4ª série do
Ensino Fundamental que foram adotadas em escolas públicas, observando a abordagem
do ensino de geometria e as atividades contextualizadas. As coleções que analisamos
foram obras aprovadas pelo PNLD/2007, são elas: Matemática Pensar e Descobrir,
Viver e Aprender Matemática e a coleção Matemática.
Em nossa análise escolhemos uma coleção destinada ao aluno e outras duas
destinadas ao professor, pois, desejávamos saber como estaria sendo abordada a
geometria, pelos livros didáticos, sob a ótica do aluno e sob a ótica do professor.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com base em documentos oficiais do Ministério da
Educação, nas tendências em Educação Matemática, História da Matemática e em
outras pesquisas já realizadas sobre o assunto.
Fizemos uma análise detalhada dos livros didáticos de Matemática da 3ª e 4ª
série do Ensino Fundamental, verificando se os mesmos estão de acordo com as
exigências dos documentos oficiais (Parâmetros Curriculares Nacionais, Parâmetros em
ação, Guia do livro didático, etc.), com o objetivo de contribuir para o ensino da
Matemática e consequentemente para a formação acadêmica e continuada de
professores.
Em nossa análise de livros didáticos levamos em consideração a teoria de Van
Hiele, sendo que este define como acontece o desenvolvimento do pensamento
geométrico, também define o meio em que ocorre a assimilação do conhecimento
geométrico. Esta teoria foi desenvolvida por volta dos anos 50 nos EUA, por Dina Van

Hiele Geldof e Pierre Marie Van Hiele seu marido, esta teoria chegou ao Brasil na
década de 90, a teoria de Van Hiele do pensamento geométrico pode ser usada para
orientar a formação de alunos, mas nosso objetivo de conhecer a teoria de Van Hiele,
foi buscar informações a respeito do ensino da geometria, pretendíamos estar ciente de
como trazer benefícios para o ensino da geometria, reconhecendo à importância de se
trabalhar a geometria de diferentes modos.
O PCN de Matemática (1997) e PNLD (2007) propõem que os conceitos de
geometria sejam trabalhados e explorados com a interação com o mundo físico real, de
acordo com os documentos oficiais do Ministério da Educação o livro didático de
matemática deve fazer com que o conteúdo de geometria fique cada vez mais próximo
da realidade do aluno, familiarizando-o com o assunto em questão.
O PCN e PNLD destacam ainda o papel da contextualização, sendo que a
contextualização tem sido defendida visando atingir vários objetivos, um dos objetivos
mais amplos seria facilitar a compreensão de significados matemáticos e aproximar a
matemática do aluno.
Os conteúdos de matemática das séries iniciais costumam ser classificados em
quatro blocos: números e operações; geometria; grandezas e medidas; tratamento da
informação. Quanto à distribuição dos conteúdos, o PNLD (2007) ressalta que, “Admiti
se como satisfatório que a obra dedicasse, em percentuais aproximados, 50% de seu
texto ao bloco de números e operações e o restante distribuísse entre os demais blocos”.
(p.25).
De acordo com Lindquist e Shulte (1994), a teoria de Van Hiele afirma que:
Nas séries iniciais podem existir experiências exploratória em nível básico
através de recortes, dobraduras, geoplanos, varetas, canudinhos, trabalhos em
quadriculado, mosaicos, quebra cabeças chineses, jogos, quebra cabeças
geométricos e etc. (p. 8.)

Podemos assim dizer que os conteúdos devem ser desenvolvidos a partir de
atividades ricas e variadas, sendo que essas atividades podem ser oferecidas pelos livros
didáticos, pois, deve haver a preocupação com a construção de conceitos e
procedimentos.

RESULTADOS
Foi realizado um levantamento bibliográfico visando conhecer como está
ocorrendo a abordagem da geometria nos livros didáticos de Matemática da 3ª e 4ª série
do Ensino Fundamental que receberam críticas positivas pelo guia do livro didático
(PNLD/2007), analisamos três coleções de livros didáticos, observando o ensino de
geometria pelos mesmos.
Nesta análise de livros didáticos levamos em consideração o que está sendo
sugerido pelo Ministério da Educação, pois, desejávamos saber o que é proposto para o
ensino de geometria nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Em nossa análise escolhemos uma coleção destinada ao aluno, e outras duas
destinadas ao professor, pois, desejávamos saber como estaria sendo abordada a
geometria pelos livros didáticos sob a ótica do aluno e sob a ótica do professor. As
coleções escolhidas foram Matemática Pensar e Descobrir, Viver e Aprender
Matemática e a coleção Matemática.
A coleção Viver e Aprender Matemática é a 8ª edição reformulada, foi publicada
pela editora Saraiva, no ano de 2004, a coleção tem como autor Iracema Mori (código
da coleção: 024642). Os livros da 3ª e 4ª série analisados eram livros destinados ao
professor, de modo que contém o manual pedagógico.
A coleção Pensar e Descobrir foi publicada pela editora FTD, no ano de 2005, é
uma obra organizada em quatro volumes, tem como autores José Rui Giovanni e José
Rui Giovanni Junior (código da coleção: 024625), analisamos os livros destinados aos
alunos.
A coleção Matemática foi publicada pela editora moderna, sendo esta a 1ª edição
organizada em quatro volumes, esta coleção é destinada ao professor de modo que
apresenta o manual pedagógico.
Podemos afirmar que os conteúdos de geometria são explorados em todas as
coleções, mas às vezes esses conteúdos não são explorados de forma adequada ou
correta, isto pode ser verificado na coleção Pensar e Descobrir, sendo que nesta coleção
os conteúdos de geometria são trabalhados de forma apressada, sem a exploração do
diálogo com o aluno, os conteúdos são inseridos na forma de exercícios, sendo que isto
também é evidenciado pelo PNLD/2007.
Sabemos que o uso da contextualização da geometria deve ser muito explorado
pelos livros didáticos, pois, em um sentido amplo a contextualização visa facilitar a

compreensão dos significados matemáticos. Podemos assim verificar que algumas das
coleções analisadas exploram a contextualização de forma inadequada, pois, pode se
observar que as coleções se limitam apenas a dar informações que não estão de acordo
com a vivência do aluno.
De acordo com a teoria de Van Hiele os conteúdos de geometria devem ser
explorados de tal maneira que haja interação com o mundo físico real, pode se verificar
que a coleção Viver e Aprender Matemática valorizou muito bem à conexão da
geometria com o mundo físico real, pois, na introdução de seus conteúdos de geometria
são apresentados figuras que ilustram a presença da geometria no mundo.
Entre os conteúdos que não foram desenvolvidos nas coleções analisadas,
podemos destacar a planificação de sólidos geométricos, pois podemos verificar que há
pouca aparição de sólidos geométricos na coleção Pensar e Descobrir e como
conseqüência há pouco trabalho de planificação de sólidos.
Observando e analisando a coleção Viver e Aprender Matemática, sob diferentes
aspectos, baseando se na teoria de Van Hiele, no PCN e no PNLD, podemos afirmar
que o objetivo do livro para com a geometria, foram satisfatoriamente alcançados. Esta
coleção apresenta seus conteúdos de geometria fazendo uma conexão com o mundo,
mais além deste objetivo atingido pela coleção, podemos destacar a forma com que são
explorados os conteúdos, pois, segundo a teoria de Van Hiele, existem algumas
atividades, que são sugeridas para que o ensino de geometria ocorra de uma melhor
forma, como atividades com o uso de palitos para construir polígonos, o uso do tangram
e outros quebra cabeças, localização no espaço, planificação de sólidos usando caixas, e
etc. Sabendo que é possível encontrar a presença constante destas atividades modelos na
coleção, é valido dizer que esta coleção está de acordo com a teoria de Van Hiele.
Na coleção Pensar e Descobrir alguns conteúdos não foram desenvolvidos, de
acordo com o PCN deveria ter sido trabalhado, como é o caso do conceito de área do
triângulo e paralelogramo, sendo que é recomendado que haja diversas representações
do paralelogramo e triângulo, ou seja, é recomendado que estas figuras apareçam de
diferentes modos, para que não tenha confusão no cálculo da área destas figuras.
Santos e Bellemain (2005) afirmam que:
Em relação a área de figuras planas, avaliações de rede realizadas no Brasil
sobre o desempenho dos alunos, como, por exemplo, as do sistema de
avaliação educacional de Pernambuco-SAEPE (2003), indicam dificuldades
conceituais dos alunos a respeito das grandezas geométricas, em especial
área. (p. 26).

Ainda pode ser constatado que a coleção Pensar e Descobrir quase não trouxe
representações de sólidos geométricos sob diferentes focos, pois, também devemos
levar em consideração que segundo o PCN, deve ser abordado a representação da
posição de objetos no espaço, observando sob diferentes pontos de vista (lateral frontal
e superior). Contudo, apesar da coleção Pensar e Descobrir desenvolver uma boa
articulação entre os conteúdos, a geometria sempre aparece na forma de pequenas
inserções, a coleção não valoriza o diálogo na apresentação dos conteúdos, sendo que
ela privilegia o número de atividades, faltando assim espaço para o aluno refletir e
interagir com o mundo físico.
Pode se observar ainda que a coleção Matemática valorizou muito o diálogo na
apresentação do conteúdo, buscando diversos caminhos para explorar os conteúdos.
Contudo os objetivos da coleção para com a geometria foram satisfatoriamente
alcançados.
Podemos notar que a abordagem da geometria foi boa por parte dos livros
didáticos, mas podemos constatar que os livros devem atuar como auxilio para o ensino,
pois, determinadas coleções são boas em alguns conteúdos, mas demonstram
fragilidades em outros, reforça ainda o que já foi dito, uma escolha de livro didático não
garante o sucesso na aprendizagem da geometria.

DISCUSSÃO
Na escolha de um livro didático estamos cientes de que ele é apenas um recurso
para trabalharmos em sala de aula, ou seja, um material de apoio, isso não garante
sucesso no processo de ensino e aprendizagem. O professor deve utilizar o livro como
um auxílio, podendo adequá-lo a seu método de ensino, lembrando que o professor pode
recorrer a outros livros e materiais didáticos.
As pesquisas já realizadas sobre esse assunto revelam que o ensino da geometria
tem enfrentado diversos problemas, algumas dificuldades encontradas nesse ensino
ocorrem por meios de conceitos apresentados de forma errada, induzindo os alunos a
erros, com as definições mal apresentadas e desvinculadas da vivência do aluno.
Nessa pesquisa estamos percebendo a importância do planejamento das aulas, a
necessidade do professor fazer reflexões sobre os assuntos apresentados, a forma de
apresentação e os recursos utilizados pelo professor para a busca do sucesso no processo
de ensino e aprendizagem.

A teoria de Van Hiele é dividida em cinco níveis: Nível 0 ( nível básico):
visualização, neste nível a aprendizagem ocorre por meio da visão, usando como base
características visuais sem nenhuma menção há alguma propriedade; Nível 1: Analise, é
aonde começa a se explorar características geométricas um pouca mais afundo; Nível 2 :
Dedução informal, neste nível já se exige o conhecimento de algumas propriedades e
conceitos; Nível 3 : Dedução, neste momento o trabalho é realizado com postulados,
demonstrações, teoremas e definições; Nível 4 : Rigor, este ultimo nível é onde poucos
chegam, pois é o momento em que você deixa de se estudar somente a geometria
Euclidiana, e passa a estudar outras geometrias.
Também podemos constatar que a cada nível existem as atividades certas a se
trabalhar, lembrando que a passagem de um nível para outro não depende tanto da
idade, mas sim ao nível intelectual de cada individuo. As atividades que a teoria de Van
Hiele propõe a cada nível, também podem ser constatadas nos parâmetros curriculares
nacionais (PCN) e no programa nacional do livro didático PNLD/2007.
A teoria de Van Hiele, propõe que seja trabalhado com objetos geométricos sob
diferentes pontos de vista, sendo que o objetivo seria trabalhar a Coordenação visualmotora, Percepção de figuras em campo, Constância de percepção, Percepção da
posição no espaço, Percepção de relações espaciais, Discriminação visual e a Memória
visual. Sendo que deve ser trabalhada a capacidade de se lembrar de figuras
geométricas, lembrando que também existem muitas outras atividades que podem ser
desenvolvidas.
Podemos perceber que para muitas dificuldades encontradas na geometria, a
teoria de Van Hiele, desenvolveu um caminho que pode ser seguido para se superar
essas dificuldades, podemos conhecer ainda a forma em que se procede a assimilação do
conhecimento geométrico, com instruções para que ele se proceda de forma satisfatória.
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