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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar dois livros didáticos de matemática, para a 
análise será observado os conteúdos referentes a área da geometria, especificamente 
geometria plane e espacial. Os livros analisados são referentes ao PNLD de 2018, 
com isso apresentando todas as novas mudanças referente a alocação dos conteú-
dos. Para uma melhor indicação de suas atribuições da análise, também será levado 
em consideração o nível de contextualização apresentada na introdução do objeto 
matemático e na exposição das tarefas pelo auto. Ademais, para o embasamento da 
análise, será levado em consideração as normas e diretrizes pertencentes a BNCC e 
o PCNEM com o intuito de garantir a qualidade da pesquisa. Por fim, foi feita uma 
comparação entre os livros, fazendo as exposições das observações acerca de cada 
um. 
 

 

Palavras-chave: Análise de livro. PNLD. Geometria. Educação Matemática. Contex-

tualização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze two mathematics textbooks, for the analysis the contents 
referring to the area of geometry will be observed, specifically plane and spatial geom-
etry. The analyzed books refer to the 2018 PNLD, thus presenting all the new changes 
regarding the allocation of contents. For a better indication of its analysis attributions, 
the level of contextualization presented in the introduction of the mathematical object 
and in the display of the tasks by the auto will also be taken into account. In addition, 
for the basis of the analysis, the norms and guidelines belonging to the BNCC and 
PCNEM will be taken into account in order to guarantee the quality of the research. 
Finally, a comparison will be made between the books, making observations about 
each one. 
  
 
Key-words: Book analysis. PNLD. Geometry. Mathematics Education. Contextualiza-

tion. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O livro didático desempenha um papel extremamente importante dentro e fora 

do âmbito educacional, ou seja, além de ser uma das ferramentas mediadoras da 

aprendizagem, o mesmo auxilia o professor em sua prática. No entanto, em muitos 

contextos de ensino, o livro didático é a ferramenta mais importante no processo de 

aprendizagem a qual o aluno tem contato, por diversas vezes sendo o único. Com 

isso, é de suma importância garantir a qualidade do livro ao qual será apresentado 

aos discente, de forma que o mesmo apresente um bom desenvolvimento em seus 

objetos, além de ofertar significância em relação ao contexto social o qual os alunos 

estão inseridos. 

Ao manusear livros didáticos como recurso pedagógico, é necessário interpre-

tar e compreender os procedimentos e os métodos utilizados para trabalhar determi-

nados objetos e conceitos. Diante disso é preciso analisar todas as características 

vigentes do livro com o intuito dominar cada uma das suas estruturas e suas possíveis 

possibilidades de trabalho.   

O guia de livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano 

de 2008 traz alguns dados aos quais apresentam uma expressiva relevância quando 

se trata da utilização do livro didático como recurso pedagógico em sala de aula, mos-

trando a importância de analisar um livro para bem utilizar. Ao abordar a importância 

do papel do professor na escolha do livro e na sua adequação à realidade da sala de 

aula, o guia enfatiza que:  

 
É preciso observar, no entanto, que as possíveis funções que um livro didá-
tico pode exercer não se tornam realidade, caso não se leve em conta o 
contexto em que ele é utilizado. Noutras palavras, as funções acima referi-
das são histórica e socialmente situadas e, assim, sujeitas a limitações e 
contradições. Por isso, tanto na escolha quanto no uso do livro, o professor 
tem o papel indispensável de observar a adequação desse instrumento di-
dático à sua prática pedagógica e ao seu aluno. (BRASIL, 2007, p.12)  

  

De acordo com Civiero, Livramento, Oliveira e Fronza, (2016, p. 02) o Plano 

Nacional do Livro Didático (PLND) que foi estabelecido como parâmetro nacional para 

os recursos didáticos, se fundamentam nas diretrizes dos PCNs. O PLND estabelece 

critérios para análise de conformidade para os Livros Didáticos (LD), apontando em 

relatório quais LD estão em conformidade  com PCNs. Os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCNs) afirmam que se deve buscar a compreensão dos saberes das 
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ciências, inscritos na complexidade da vida humana (BRASIL, 2000). Já os PCNs + 

(orientações complementares aos PCNs), traz especificações sobre as perspectivas 

metodológicas para as áreas da Ciência da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

ao apontarem como uma competência a ser desenvolvida, a “contextualização das 

ciências no âmbito sociocultural, na forma de análise crítica das ideias e dos recursos 

da área e das questões do mundo que podem ser respondidas ou transformadas por 

meio do pensar e do conhecimento científico” (BRASIL, 2010, p.110).  

Partindo desse pressuposto, inicia-se esse trabalho com a premissa de analisar 

dois livros didáticos com o objetivo de verificar o nível de contextualização dos mesmo 

em relação aos objetos matemáticos geometria plana e espacial.  
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2  OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O objetivo desse trabalho é analisar os conteúdos de geometria plana e espa-

cial abordados nos livros didáticos escolhidos no último PNLD. Tendo como foco a 

identificação e catalogação dos conteúdos de geometria plana e espacial que são 

abordados no livro, observar a forma escolhida para a organização desses conteúdos, 

além disso, será levado em consideração o nível de contextualização desses objetos 

matemáticos tanto no desenvolvimento dos conteúdos como nas tarefas propostas, 

Toda essa análise será norteada pelas normas e diretrizes estabelecidas no PNLD 

2018. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Por causa de suas histórias, de suas ações e da necessidade de preservar tudo 

o que era mais importante para elas, as pessoas têm buscado diferentes formas de 

registros ao longo dos séculos. A história do livro engloba uma série de inovações 

efetuadas por diferentes povos para adquirir saber e transmiti-lo de geração em gera-

ção, o mundo não seria o mesmo se não pudéssemos conhecer os pensamentos de 

nossos ancestrais. Um bom exemplo é a filosofia de hoje, baseada nas cartas dos 

filósofos gregos e alemães dos séculos XIX e XX. Nos tempos antigos, a primeira 

maneira de registrar o conhecimento era escrevê-lo em tábuas de pedra ou argila, 

depois de um tempo, um gráfico de papel de papiro portátil apareceu. A próxima ino-

vação foi o pergaminho, que logo substituiu o papiro, o pergaminho era feito de peles 

de animais tais como (ovelha, cordeiro e cabra) e era fácil de escrever. 

Segundo Mello Jr. (2000), o livro como nós conhecemos hoje, surgiu no oci-

dente por volta do Século II D.C., fruto de uma revolução que representou a substitui-

ção do Vólumen pelo Códex. O novo formato permitia a utilização dos dois lados do 

suporte, a reunião de um número maior de textos em um único volume, absorvendo o 

conteúdo de diversos rolos, a indexação permitia pela paginação, a facilidade da lei-

tura. 

A partir do momento que um alemão chamado Gutenberg inventou a prensa 

copiadora e os tipos móveis, esta invenção fez uma revolução na história da produção 

de livros, saiu do modelo arcaico aonde eram feitas copias manuscritas para um pro-

cesso mais automatizado de impressão.  

Determinados literatos apontam que o livro didático surgiu por meados do sé-

culo XIX como acréscimo as orientações que não constavam na Bíblia, porem outros 

escritores afirmam que o livro didático sempre fez parte da cultura escolar, mesmo 

antes da invenção da imprensa. 

 

No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia, até 
então, o único livro aceito pelas comunidades e usado nas escolas. 
Somente por volta de 1847, os livros didáticos passaram a assumir um 
papel de grande importância na aprendizagem e na política educacio-
nal. Os primeiros livros didáticos, escritos sobretudo para os alunos 
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das escolas de elite, procuram complementar os ensinamentos não 
disponíveis nos Livros Sagrados (OLIVEIRA et al, 1997, p. 26). 

 

Trazendo para âmbito nacional, temos que no Brasil, as ideias preliminares 

acerca de livros didáticos surgiram no século XX mais especificamente em 1929, com 

a criação do Instituto Nacional do Livro - INL, que foi fundado com o intuito de legalizar 

os livros didáticos de origem nacional e contribuir no processo de fabricação. Porém, 

não tendo muitos avanços, essa ideia ficou no papel por muito tempo, só em 1934, no 

governo do presidente Getúlio Dornelles Vargas, que o instituto passou a fabricar dic-

ções e enciclopédias nacionais e a multiplicar o número de bibliotecas públicas. 

No início da década de 1980, para solucionar os impedimentos da política do 

livro didático, o governo decidiu passar a gerência do Plano do Livro Didático para 

Ensino Fundamental (PLIDEF) para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). 

Também dessa vez, a política adotada era centralizadora e assistencialista e acabou 

apresentando os seguintes problemas: dificuldades de distribuição do livro dentro dos 

prazos previstos, lobbies das empresas e editoras junto aos órgãos estatais respon-

sáveis e autoritarismo implícito na tomada de decisões pelos responsáveis no governo 

(WITZEL, op. cit., p.14; FREITAG; MOTTA, COSTA, op. cit., p.16). 

Mediante um processo de diversas mudanças, o atual sistema que determina 

as diretrizes dos livros didáticos no Brasil, é denominado por Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), sendo instaurado em 1985 onde substituiu o seu antecessor 

PLIDEF, com a publicação do Decreto nº 91.542, de 19/08/85. Ele configurou diversas 

modificações muito significativas, com as maiores mudanças nos seguintes pontos 

(FNDE, 2008; CASSIANO, 2004): 

 

 Garantir critérios para a seleção de livros dos professores; 

 Reutilizar os livros de outros alunos nos anos subsequentes, com a fina-

lidade de portanto, a abolição dos livros descartáveis; 

 Melhorar as especificações de produção, visar maior sustentabilidade e 

permitindo a criação de um banco de livros didáticos; 

 Incentivos estendidos para alunos de todas as séries do ensino funda-

mental na    escola pública e privada; 

 Adquiridos com recursos do governo federal, para fins de participação 

financeira estadual, com distribuição gratuita para escolas públicas; 
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A partir dessas mudanças, um novo marco acerca do livro didático foi instau-

rado, com isso trazendo uma transformação no meio pedagógico, pois desse mo-

mento em diante a escolha do livro didático para as instituições, seriam aderidos de 

acordo a decisão dos discentes que a representavam. 

 

3.2 O LIVRO DIDÁTICO COMO PRODUTO DE CONSUMO 

 

Como no mundo dos negócios tudo que tem potencial de gerar lucro irá ocasi-

onar, logo os livros didáticos não escaparam desse contexto, muito pelo o contrário, 

tornaram-se uma se não a maior área arrecadadora de recursos do meio literário. 

Vimos que o livro assume a face de um produto, de uma mercadoria, em um jogo de 

edição consumista, de um lado por autores com orientação teórico-pedagógica pró-

pria, de outro, por editoras que buscam autores capazes de suprir às expectativas dos 

professores nas tendências educacionais predominantes. Levando em consideração 

que o governo tem como objetivo selecionar um número adequado de livros de forma 

que os mesmos não prejudiquem sua política educacional, visto que os professores 

possuem ideias construtivas sobre o que esperam de um livro didático e, finalmente, 

as próprias políticas. 

Em torno do que foi dito, temos as ideias de, Ana Maria Monteiro, a qual afirma 

que “... os autores, ao produzir livros didáticos, interpretam as orientações oficiais ou 

seja, as reelaboram segundo suas ideias pedagógicas e, ao mesmo tempo, incorpo-

ram expectativas dos professores, buscando atraí-los para o seu consumo” 

(MONTEIRO, 2009, p. 76). O livro enquanto produto acaba como resultado de pes-

quisas de mercado como qualquer outro item de consumo diário, inserido nas “leis” 

do marketing, sua feitura obedece às indicações e orientações das políticas educaci-

onais e das discussões pedagógicas do momento. 

Em continuação ao raciocínio, Bittencourt (2010, p. 71) explana em sua fala “… 

durante o início do ano letivo, as editoras continuam a colocar no mercado uma infini-

dade de obras diferentes, diferentes em termos de tamanho e qualidade. Com a ex-

pansão das políticas governamentais voltadas para a distribuição livros didáticos para 

as escolas, como evidenciado por Autores, editores criaram um mercado editorial para 
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livros didáticos, que a cada ano apresenta um novo produto de diferentes formas e 

qualidades, tudo para envolver seu público, neste caso, professores Educação básica.  

De acordo com essa linha, como observou Bittencourt “o livro didático é, antes 

de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução 

das técnicas de fabricação e comercialização” (BITTENCOURT, 2010, p. 71). Quanto 

melhores as técnicas editoriais, como relata a autora, os livros ganham mais cores e 

recursos editoriais, com vistas a um aumento na qualidade de sua apresentação. Em 

outro texto, a autora ainda afirma que o livro didático “como produto cultural fabricado 

por técnicos que determinam seus aspectos materiais, o livro didático caracteriza-se, 

nessa dimensão material, por ser uma mercadoria ligada ao mundo editorial e à lógica 

da industrial cultural do sistema capitalista” (BITTENCOURT, 201, p. 301). 

 

3.3 ANALÍSE DE LIVROS DIDATICOS. 

  

Nos momentos atuais, pesquisa com cunho investigativo utilizando a analise 

em livros didáticos se tornou algo comum, por se tratar do primeiro material ao qual o 

discente tem contato até o único para alguns. Com isso a qualidade desses livros e 

de suma importância visando um desenvolvimento dos processos de ensino e apren-

dizagem.  

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. 

É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 

restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além 

disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a ser 

utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter 

uma visão ampla do conhecimento (BRASIL, 1998, p. 67). 

Quando se tem o objetivo de fazer a análise de um livro didático Bittar (2017, 

p. 1) ressalta que antes de começar a refletir sobre como analisar um livro didático é 

importante explicitar algumas razões de se realizar tal investigação, para que analisar 

esse material?  Qual o interesse dos resultados obtidos? O que um livro didático pode 

nos contar e o que podemos perguntar ao livro didático?  Já Ros, Ribas e Barazzuti 

(2012, p. 1), afirma que ao analisar livros didáticos é possível perceber a existência 

de falhas na sua composição, às vezes na forma de apresentação do conteúdo, nas 

atividades propostas, no desenvolvimento dos conceitos no decorrer das páginas, ou 
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ainda de inadequação à realidade local, às práticas sociais do grupo escolar em ques-

tão  

  Indo em direção a visão de um educador, que consegue visualizar e valorizar 

a importância do livro didático no atual sistema nacional de educação temos   Oliveira 

Guimarães e Bomény  (op. Cit..,  p.20)  citam um comentário feito  por Robert  Escarpit 

na obra   ‘A REVOLUÇÃO DO LIVRO’ (MEC, 1972) destacando a importância do livro 

didático : “dentre os livros funcionais, e acerca do livro escolar que se possuem  mai-

ores informações . Ele representa também no gênero a categoria mais importante. 

Conforme afirma Pereira (2004, p.71), é inegável que o material didático, em especial 

o livro, seja um instrumento importante para o trabalho do professor. Por conta disso, 

o livro didático tem representado um papel significativo no processo de ensino apren-

dizagem. Entre os professores, há tanto os que têm nele seu único material de traba-

lho, quanto os que o utilizam apenas como apoio às suas aulas nas atividades esco-

lares, mas, mesmo assim, não chegam a abrir mão dele.  

Conforme Romanatto (2004, p.4), a situação em sala de aula no Brasil não 

permite que o livro didático seja substituído nas atividades escolares pela palavra do 

professor nem pelos modernos meios tecnológicos de comunicação, visto que a esse 

material são atribuídos inúmeras funções, como fonte de informações e instrumento 

que permite a comunicação no tempo e no espaço.  Chevallard (1991), afirma que, a 

escolha de conteúdo, objetivos, métodos e recursos usados na educação escolar re-

sultam das fontes de influência que atuam na composição do currículo e no movimento 

da transposição didática, conforme sua definição proposta.  

Em um contexto mais amplo, tais elementos são registrados em relatórios, te-

ses, softwares, parâmetros, programas e em outras publicações, inclusive livros didá-

ticos. São registros publicados para defender a validade do conhecimento a ser ensi-

nado e a forma como é realizado pelos professores. Dentre os diversos registros tex-

tuais de conhecimento existentes no contexto cultural escolar, selecionamos o livro 

didático para servir como fonte primária de dados para a pesquisa aqui relatada. Um 

dos argumentos em defesa dessa escolha é o fato de que esse recurso costuma ter 

forte impacto na prática em sala de aula, sendo fonte de referência e validação do 

conhecimento a ser transmitido. 
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3.4 O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

As ideias geométricas devem ser trabalhadas com as crianças desde os pri-

meiros ciclos de alfabetização, nesta fase o objetivo e promover o extensão do sentido 

espacial. Com a idealização e representação do espaço da criança, algumas relações 

matemáticas são consideradas sendo elas: topológica, projetiva e euclidiana. Dentre 

elas as relações topológicas simples são tratadas quando atuamos com noções de 

redondeza, a separação entre dentro e fora usando expressões como: dentro, fora, 

próximo, vizinho de região, contínuo e descontínuo.  

Temos por Leivas (2012, p.25) “O ensino de Geometria tem sido, ao longo dos 

anos, negligenciado nas salas de aula. Vários estudos (SADDO; PAVANELLO apud 

SCORTEGAGNA; BRANDT, 2008) comprovam que este conteúdo é frequentemente 

desprezado em várias séries e, quando ensinados, são ministrados superficial e sim-

ploriamente, sem estabelecer conexões com outros conteúdos da matemática e com 

outras disciplinas.” 

Se tratando em como o objeto matemático em questão vem nos materiais di-

dáticos, vale ressaltar que a trajetória da Geometria nos livros merece um estudo cui-

dadoso. Pois em meados de 1980 e 1990, essa matéria se encontrava no final dos 

livros, de tal forma que caso acontecesse alguma situação que impedia que os pro-

fessores cumprissem todo o conteúdo do livro, os alunos ficavam prejudicados, pois 

não era estudado. A investigação de Gouvêa (1998, p.43) mostra que, no espaço pós 

Matemática Moderna, 

 
Todo instinto animal já supõe uma geometria (observem as figuras re-
gulares das células de uma colmeia ou de uma teia de aranha), e toda 
a morfogênese (a qual em parte prolonga o instinto) é uma criação 
contínua de ‘formas’ elaboradas em conexão com o meio (PIAGET, 
1975, p. 140) 

 

Por conta dessa defasagem histórica, a Geometria é uma temática considerado 

por muitos professores como problemática, onde seus alunos apresentam imensa di-

ficuldade, que parte desde o abstrato aonde é abordado seus conceitos até o ensino 

propriamente dito do objeto Almouloud (et al., 2004) e Costa (2008, p.32) reiteram que 

“grande parte dos alunos ao saírem da educação básica, principalmente da escola 
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pública, não têm os conhecimentos básicos de Geometria esperados para esse nível 

de ensino”, no âmbito da aprendizagem dos alunos em Geometria. 

A avaliação educacional da rede estadual de São Paulo em 1998 – 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
(SARESP, 2000) – revela que muitos tópicos de matemática, pelo fato 
de não serem planejados ou ensinados pelos professores, não são 
aprendidos por seus alunos. Um exemplo disso é que, embora os pro-
fessores indiquem a geometria como item importante, que merece lu-
gar em todos os níveis de ensino, não há concordância quanto à sele-
ção e à organização dos conteúdos a serem ensinados tanto no ensino 
fundamental como no ensino médio (ALMOULOUD et al., 2004, p.94-
95). 

 

A partir de diversas mudanças nas diretrizes acadêmicas, e nas diretrizes as 

quais regem a estruturação dos livros didáticos do ensino público e privado, foi possí-

vel reverter a realidade pacata a qual o objeto matemático da geometria se encon-

trava. A Geometria agora não mais é deixada para o final em muitos livros, mas está 

presente logo no início, ou se intercalando com os demais temas (GODOY, 2016). 

 

3.5 NORMATIVAS E DIRETRISEZ EDUCACIONAIS 

 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é uma série de registros compila-

dos que determinam as habilidades e competências relacionadas ao ensino no Brasil. 

Nesses documentos constam as habilidades essenciais que todos os alunos inscritos 

em escolas públicas e privadas precisam desenvolver durante o Ciclo da Educação 

Básica, ou seja, da Educação Infantil até o Ensino Médio: 

 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se es-
pera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. 
Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propó-
sitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral 
e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 
(BRASIL, 2018, p.1). 

 

  

 

A BNCC tem como objetivo garantir que os alunos de todos as instituições de 

ensino tenham acesso ao mesmo conhecimento. Com isso espera-se que reduza de 
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forma significativa as discrepâncias educacionais no país, nivelando o estudo e au-

mentando a qualidade do que é ensinado em sala de aula. Fora essa visão panorâ-

mica geral, a BNCC faz importante observações acerca da geometria de um ponto de 

vista técnico no âmbito educacional. Para elucidar esses pontos, será apresentado 

um recorte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) concernente a essa área, a 

qual é denominado unidade temática nesse documento. 

 

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedi-
mentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes 
áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição e 
deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras pla-
nas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. 
Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjectu-
ras e produzir argumentos geométricos convincentes (BRASIL, 2017, p.269) 

 

Saindo desse pressuposto, é de suma importância entender como o estudante 

compreende as representações geométricas, não somente relacionada ao âmbito es-

colar, mas em todo seu cotidiano. Esse é um julgamento defendido por inúmeros es-

tudiosos como Lorenzato (1995, p.5), que contribui para a discussão desse tema afir-

mando que: 

 

[...] sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geomé-
trico ou o raciocínio visual e, sem habilidade, dificilmente conseguirão resol-
ver as situações da vida que forem geometrizadas; também não poderão uti-
lizar da Geometria como a fator altamente facilitador para a compreensão e 
resolução de questões de outras áreas de conhecimento humano. Sem co-
nhecer a Geometria a leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a 
comunicação das ideias fica reduzidas e a visão da Matemática torna-se in-
completa” (LORENZATO, 1995, p. 5). 

 

Se tratando da BNCC referente a Matemática, temos que a mesma é dividida 

em cinco áreas temáticas (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabili-

dade), dito isso cada um desses campos, apresentam habilidades que são necessá-

rias que os alunos desenvolvam no decorrer de seu processo de aprendizagem. Com 

isso temos as seguintes habilidades as quais foram determinadas na normativa para 

serem desenvolvidas pelos discentes no campo da geometria. 

 

 (EF06MA18) o reconhecimento, a nomeação, a classificação e a compa-

ração de polígonos, considerando lados, vértices e ângulos.  
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 (EF06MA19 e EF06MA20) a identificação das características dos triângu-

los e dos quadriláteros e a classificação desses em relação às medidas 

dos lados e dos ângulos. 

 (EF06MA21) a construção de figuras semelhantes: ampliação e redução 

de figuras planas em malhas quadriculadas. 

 (EF06MA25) o reconhecimento da abertura do ângulo como grandeza as-

sociada às figuras geométricas.  

 (EF06MA26) a resolução de problemas referentes a noção de ângulo em 

diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão 

 

Diferente da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que é uma normativa, 

logo é garantido por lei suas demandas, o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

são diretrizes as quais foram desenvolvidas pelo Governo Federal, com o proposito 

primário de direcionar novos educadores utilizando da normatização de alguns ele-

mentos considerados fundamentais relacionados a disciplinas. Seu objetivo é garantir 

aos alunos o direito de adquirir os conhecimentos necessários ao exercício da cida-

dania. Embora não sejam obrigatórios, os PCN servem como diretrizes para profes-

sores, coordenadores e diretores, que podem adaptar às especificidades locais. Os 

PCN nada mais são do que uma referência para a transformação dos objetivos de 

ensino, conteúdos e didática. 

A partir da análise referente a como se dava a alocação e a explanação dos 

conteúdos que eram abordados no ensino médio, entendeu-se que era necessário a 

criação de um norteador para esses professores. Como os PCN do ensino fundamen-

tal já tinha se instaurado e se mostrado de grande valia, partiram da mesma premissa 

e com isso foi criado o Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (PCNEN).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCN-EM) de 1999, cuja 

estrutura apresenta quatro partes. A primeira parte é formada pelas bases legais do 

documento, embasando o “novo ensino médio”, inclusive com a presença da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996. As demais se subdividem entre três grandes 

áreas do conhecimento, enfocando o sentido do aprendizado de cada área, suas com-

petências e habilidades e os seus rumos e desafios (LOPES; MACEDO, 2006). 

Sobre a proposta matemática abordada nos PCNEM, parte do pressuposto que 

cada escola e grupo de docentes recomendem um trabalho pedagógico que permita 
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a desenvoltura das competências almejadas para cada área. Estabelece parte desta 

organização os diversos fatores mais diretamente ligados a preparação e esquemati-

zação, entre eles a seleção de temas relativos ao objeto específico da matéria, a aná-

lise dos meios de ensino e dos métodos de abordagem desse entendimento, o cui-

dado com as etapas de ensino e de aprendizagem e dos espaços para que isso 

ocorra. (MEC/SEF, 1997, p.111). 

Das Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Matemática, te-

mos: Representação e comunicação, Investigação e compreensão e Contextualiza-

ção sociocultural, a partir dessas diretrizes espera-se que o professor tenha um norte 

de como abordar o objeto matemático em sala de aula, para que com isso o mesmo 

consiga desenvolver de forma satisfatória o processo de ensino e aprendizagem de 

seus discentes.  

Trazendo para objetos específicos na matemática, o PCNEM ratifica a geome-

tria como campo fértil para trabalhar com situações-problema, porque estimula o de-

senvolvimento da capacidade de raciocinar e construir demonstrações e permite ao 

aluno desenvolver um raciocínio específico para compreender o mundo, além de pro-

mover a possibilidade de descrever esse mundo que vive de forma organizada. 
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4 METODOLOGIA 

 

O processo metodológico escolhido para este trabalho, foi a realização da 

análise de dois livros didáticos de matemática e, com mais precisão, de dois objetos 

matemáticos escolhidos posteriormente nos livros em questão. Tal análise seguiu um 

roteiro previamente desenvolvido ao qual abarca os pontos necessários para a inves-

tigação conforme a demanda do autor, adaptado a partir dos critérios de seleção de 

livros do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).  

4.1 Roteiro  

Catalogo - 1.0  

IDENTIFICAÇÃO  

1°  Autores  

2°  Ano do ensino médio ao qual o livro se destina  

3°  Ano de publicação  

4°  Edição  

Fonte: Próprio autor. 

  

Realizada a identificação do livro, deu-se início a próxima etapa denominada 

análise global onde foram observados os seguintes pontos. 

  

Catalogo - 2.0  

GLOBAL 

1°  Quantidade de paginas  

2°  Quantidade de capítulos 

3°   Quantidade de sessões por tópicos  

Fonte: Próprio autor. 

  

Adiante será feira uma análise no âmbito regional referente a localização dos 

objetos matemáticos escolhidos para a pesquisa, onde foram levantado os seguintes 

pontos.  

Catalogo - 3.0 
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REGIONAL 

1°  Capítulos que abordam o objeto matemático de es-

tudo  

2° A organização dos objetos matemáticos abordados 

 3° Tópicos característicos do capitulo 

4° Conexão entre os capítulos 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nas etapas a cima foram analisados, apontamentos, sobre as características 

em âmbito global e regional nos livros didáticos, de forma que se tenha subsídios 

suficiente para entra na análise local, a qual se dará estritamente no objeto matemá-

tico de estudo.  

A análise local, será feita exclusivamente sobre a metodologia e o nível de con-

textualização acerca do objeto matemático e as tarefas propostas nos livros observa-

dos. Essa investigação se dará pelo apontamento dos seguintes pontos e assim fina-

lizando o processor metodológico.  

  

Catalogo - 4.0  

LOCAL 

1°  Metodologia utilizada na introdução do objeto mate-

mático e desenvolvimento do conteúdo.  

2°  Conexão entre os conteúdos no decorrer dos capítu-

los  

  

  

  

3°  

Variedade das tarefas apresentadas:  

• Mecânicas  

• Questões problemas 

• Questões problemas contextualizadas 
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4°  

Apresentação de inconsistências no desenvolvimento do  

Conteúdo  

• Se sim, identifique  

  

  

5°  

Interação entre professor/aluno ou aluno/aluno nas 

atividades propostas. 

6°  Recomendação acerca de outros recursos didáticos 

7°  Contextualização histórica do objeto matemático 

8°  Contextualização do conteúdo com enfoque em práti-

cas sócias 

9°  Nível de contextualização no desenvolver dos conte-

údos e atividades propostas. 

Fonte: Próprio autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Para a análise, foram escolhidos dois livros didáticos de matemática utilizados 

comumente no ensino médio, conforme demonstrado nas referências, objetivando 

apurar os conteúdos de geometria plana e geometria espacial partindo dos critérios 

apresentados na metodologia. Na escolha dos livros foi levado em consideração os 

autores e a e principalmente o PNLD que os contemplam. 

 

5.1 ANÁLISE DO LIVRO A 

 

Quadro 1 - Referência do livro analisado α 

INFORMAÇÃO DO LIVRO ANALISADO PÁGINAS 

LEONARDO, Fabio. Matemática - Cone-
xões / Fabio Martins de Leonardo. – 1. ed. 
– São Paulo :Moderna, 2020. 
 
 

 
 

143 

Fonte: Próprio autor. 

 

A análise global tem como objetivo observar as características gerais do livro, 

tais como sumario quantidade de capítulos e páginas, para a análise local fara menção 

a localização do objeto matemático de estudo além de pontuar sobre sua organização, 

por último temos a análise local onde será descrito sobre o objeto matemático geome-

tria plana e geometria espacial. 

 

5.1.2 Análise Global Livro Α 

  

O autor inicia o Livro Didático com uma apresentação, buscando mostrar o 

quão o livro apresenta uma proposta inovadora com variadas tarefas e exercícios con-

textualizados, a demais o mesmos apresenta as competências e habilidades gerais e 

especificas estabelecidas na BNCC para cada área do conhecimento referente a ma-

temática. Após isso é mostrado como cada capítulo é organizado detalhando suas 

seções, o sumário do referido livro é exposto na Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Sumário do livro didático α 

Capítulo Tópico Seções Páginas 

1 Superfícies poligonais, círculo e áreas 3 27 

2 Introdução à Geometria espacial 4 23 

3 Poliedros 4 35 

4 Corpos redondos 4 28 

5 Conteúdo Extra 5 14 

Fonte: Próprio autor. 

 

Outro ponto que vale ser mencionado é que ao longo dos capítulos o livro di-

dático apresenta alguns tópicos que enriquecem ainda mais as discussões, são eles: 

a) Auto Avaliar: instiga o estudante a resolver tarefas e com os dados obtidos leva o 

mesmo a fazer uma retomada de conceitos quando necessário  ; b) Compreensão de 

texto: traz textos de forma a trabalhas alguns temas transversais, levando o aluno a 

debater questões sociais c) Abstração: Permite que se trabalhe com informações 

apresentadas em diferentes linguagens; d) Reflita: traz o objeto com um ponto de vista 

diferente. 

Ao longo dos capítulos sempre há contextualização de algum objeto matemá-

tico atrelada a história da matemática a fim de instigar os estudantes na procura pelo 

aprendizado, posteriormente há a apresentação das adequadas definições. Vale res-

saltar que os objetos matemáticos para estudo se encontram nos capítulos 1 ao 4, 

tendo em vista que esses novos livros são divididos por área de conhecimento, o 

mesmo só apresenta a área referente a geometria. 

 

 

5.1.3 Análise Regional Livro Α 

 

Objeto matemático geometria plana é apresentado ao longo de alguns tópicos 

no capítulo 1 do livro didático, como vemos na Tabela 2.  Tendo como o menor capitulo 

em relação ao número de sessões, visto que o mesmo só apresenta 3 

 

Tabela 2 - Tópicos do capítulo 1. 

Capítulo 1 Título D F E EX P PG 
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1 Polígonos Regulares 4 - 4 7 2 9 

2 Área de algumas superfícies 
Poligonais planas 

1 6 6 12 3 8 

3 Círculo e circunferência 1 6 1 27 3 9 

D- Definição / F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / 
PG- Páginas 

Fonte: Próprio autor. 

 

Partindo para o objeto matemático geometria espacial, difere do objeto de aná-

lise passado, o mesmo é apresentado ao longo de alguns tópicos entre o capitulo 2, 

3 e 4 do livro didático, como vemos na Tabela 3,4 e 5. Feita a análise foi possível 

observar que os capítulos apresentam uma boa singularidade entre si, logo e notório 

as amarrações em relação ao objeto matemático no escoar do livro, com isso apre-

sentando um discorrer coerente e linear dos conteúdos sem a sensação de ruptura no 

termino de um capítulo e início do outro.  

    

Tabela 3 - Tópicos do capítulo 2 

Capítulo 
 2 

Título D F E EX P PG 

1 A Geometria euclidiana - - - 5 1 4 

2 Posições relativas 10 - 1 8 2 4 

3 Projeção ortogonal e distância 4 - 4 2 1 2 

4 Ângulos e diedros 2   27 3 1 

D- Definição /F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / 
PG- Páginas 

Fonte: Próprio autor.. 

 

Tabela 4 -  Tópicos do capítulo 3 

Capítulo 
3 

Título D F E EX P PG 

1 Sólidos geométricos - - - - - 2 

2 Poliedros 3 - 2 18 3 5 

3 Prismas 5 4 4 27 1 9 

4 Pirâmides 2 3 1 63 6 9 
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D- Definição /F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / PG- 
Páginas 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

Tabela 5 - tópicos do capítulo 4 

Capítulo 
4 

Título D F E EX P PG 

1 Corpos redondos - - - - - 6 

2 Cilindro 1 4 - 18 3 5 

3 Cone 1 3 - 22 4 10 

4 Esfera 1 2 - 48 5 5 

D- Definição /F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / PG- 
Páginas 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Feito essa etapa a próxima é trazer a análise local dos objetos matemáticos de 

geometria plana e espacial, para este momento se dará início pela análise do conte-

údo referente a geometria plana e posteriormente para geometria espacial. Nessa 

etapa, terá como foco examinando o modo que os objetos matemáticos são aborda-

dos, a forma que as tarefas são apresentadas e se há alguma contextualização no 

desenvolvimento desse conteúdo.  

 

5.1.4 Análise Local Livro Α 

 

A princípio o autor coloca uma situação com o objetivo de fazer alusão histórica 

referente a um móvel ao qual era utilizado para estudo de planos, onde se era possível 

fazer analogias geométricas, figurativas ou abstratas. Ademais no início do capitulo é 

apresentado os objetivos que se espera trabalhar (Figura 1).  
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Figura 1 - Introdução do capítulo 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

 Logo no início do primeiro tópico, o conteúdo é introduzido utilizando uma situ-

ação contextualizada, assim desenvolvendo uma problemática, no desenvolver do 

problema ao qual se refere o estudo de polígonos, é necessário que os alunos utilizem 

conhecimentos prévios referente ao estudo de áreas e medias aritméticas. Após isso 

é apresentada aos alunos a importância do cálculo de áreas poligonais tanto na agri-

cultura quando na indústria e nas demais profissões (Figura 2). 
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Figura 2 - Contextualização sobre área de retângulos 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

 No transcorrer do capitulo, foi utilizado pelo autor contextualizações duas ve-

zes, sendo uma logo na primeira sessão, como foi apresentada anteriormente, onde 

foi apresentado uma contextualização voltada a aplicação do objeto matemático na 

resolução de uma situação cotidiana, e mais uma vez na terceira sessão, onde foi 

utilizado uma contextualização histórica para falar sobre comprimento da circunferên-

cia (Figura 3)  

Figura 3 – Ilustração histórica sobre o número π 

 

Fonte: Conexões, (2020). 

 

 No restante do capitulo, referente a disseminação do objeto matemático em si, 

se desenvolve de forma linear, onde o mesmo apresenta as definições dos objetos, 

em seguida apresenta as técnicas de resolução e segue com baterias de exercícios, 

contudo vale ressaltar que o livro apresenta algumas ‘nuvens’ no decorrer do capitulo 

as quais fazem algumas indagações interessantes de forma de deixar a leitura mais 

dinâmica e interessante sendo elas  denominadas de explorem, observações e reflita 

(Figura 4). 
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Figura 4 - Complementos do livro 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

Partindo para a parte referente aos exercícios, o autor trabalha da seguinte 

forma, apresenta o conteúdo matemático dá alguns exemplos e segue com as ativi-

dades. São apresentadas algumas baterias de exercícios, sempre trabalhando com 

questões problemas, exercícios mecânicos são a minoria, contudo poucas questões 

problemas são questões contextualizadas a realidade do aluno. Para ser mais espe-

cifico somente questões que foram tiradas do ENEM apresentam uma contextualiza-

ção satisfatória (Figura 5). 
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Figura 5 - Atividades contextualizadas 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

Outro ponto interessante sobre exercícios, o livro traz um tópico chamado Au-

toavaliação no final do capítulo, onde são apresentados para o aluno alguns exercícios 

de forma a simular uma avalição. Contudo no final o discente é levado a fazer uma 

autoavaliação de seu desempenho com relação as questões que ele respondeu, e 

com isso indicando se é necessário fazer a retomada de algum conceito e, quando 

preciso, indica em qual página o aluno o encontra (Figura 6). 
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Figura 6 - Autoavaliação 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

Dando continuidade e partindo para os demais capítulos, onde se situa o objeto 

matemático geometria espacial, temos como característica para o início de todos os 

capítulos, ele inserir o conteúdo com uma contextualização, sendo para o segundo 

capítulo uma contextualização histórica, onde se faz alusão a reconstrução do rosto 

de uma pessoa que já faleceu a milênios a traz com a utilização de tecnologias 3D.  

Já no terceiro, o mesmo faz uma contextualização mais atual, pois se trata da 

utilização da matemática nas plataformas tecnológicas, e afunila para a utilização do 

objeto de matemático referente a poliedros na construção de um game.  

Por último, temos para o quarto capítulo, a introdução abre com a discursão 

acerca do jogo de boliche, onde o mesmo apresenta as características do jogo, e com 

isso faz menção ao objeto de corpos redondos ao formato das peças que compõem o 

jogo, tais como a bola e os pinos, para melhor visualização segue a (Figura 7) como 

as ilustrações sobre o que se foi falado. 
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Figura 7 - Introdução dos capítulos, 2,3 e 4 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

No decorrer do segundo capítulo, dá-se a introdução a geometria espacial, 

apresentando a contextualização referente ao conteúdo na primeira página do 

mesmo, onde se faz alusão a construção de um avião, utilizando as noções intuitivas 

da geometria euclidiana espacial (Figura 8) além de fazer uma breve menção histórica 

ao matemático Euclides de Alexandria. Referente a introdução do objeto matemático 

em si, ele não apresenta mais nenhuma contextualização no transcorrer do capítulo, 

dando continuidade com a metodologia formal na apresentação do restante do conte-

údo, com introdução de conceitos e definições, técnicas de resolução e baterias de 

exercícios.  
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Figura 8 - Introdução a geometria euclidiana espacial 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

 Continuando para o terceiro capítulo do livro, o mesmo dá início de forma con-

vencional, abarcando o conteúdo relacionado a sólidos geométricos, contudo no de-

senvolver das definições sobre diagonal de um paralelepípedo a feito uma contextua-

lização para apresentação do conceito (Figura 9). 

 

Figura 9 - Diagonal de um paralelepípedo 

 

Fonte: Conexões, (2020). 
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 Para o restante do capítulo segue de forma convencional idêntica ao início. 

Partindo para o último capítulo, onde se termina a explanação do conteúdo de geo-

metria espacial, ele apresenta contextualização acerca dos artefatos com formatos 

cilíndricos, contudo a introdução não entra no objeto matemático em si, mas apresenta 

um discursão sobre sua utilização. Essa introdução possibilita a exposição sobre pro-

priedades de materiais e avaliações em diferentes aplicações sendo elas, industriais, 

cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas (Figura10). 

 

Figura 10 - Aplicações 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

Dirigindo-se para as atividades apresentadas nos capítulos, e denotada de 

forma linear ao primeiro, todo capítulo apresenta suas baterias de exercícios, sendo 

por sua maioria questões problemas, contudo questões desconexas a realidade dos 

discentes, logo as demandas que apresentam um nível de contextualização suficiente, 

são a minoria dos exercícios (Figura 11). 
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Figura 11 - Questões contextualizadas 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 

 E possível observar, que de forma similar ao primeiro capítulo, as questões as 

quais apresentam um nível interessante de contextualização, são por maioria retiradas 

do ENEM ou do vestibular de alguma instituição renomada. 

 Acerca dos outros pontos apresentados nos capítulos, tem-se como caracterís-

ticas para todos as ‘nuvens’ que servem como auxílio para os estudantes, fazendo 

algum apontamento específicos ou observações pertinentes ao conteúdo estudado 

(Figura 12).  
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Figura 12 - Nuvens 

 

Fonte: Conexões, (2020). 

 

No final de todo capítulo, exatamente como no primeiro é apresentado o tópico 

autoavaliar, ao qual simula uma avaliação de forma a levar o aluno fazer seu autodi-

agnóstico, com isso guiando o discente a efetuar uma retomada dos conceitos caso 

ele ache necessário (Figura 13). Essa metodologia é deveras interessante, pois trata 

o aluno como protagonista em seu processo de ensino e aprendizagem, levando o 

mesmo a fazer colocações que geralmente não são feitas por ele e dessa forma, trans-

pondo ao aluno parte da responsabilidade acerca do seu processo de aprendizagem.  
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Figura 13 - Autoavaliar 

 
Fonte: Conexões, (2020). 

 
 

Finalizado o capítulo, segue algumas atividades desvinculadas dos objetos ma-

temáticos trabalhados até o momento, com o intuito de trabalhar a parte social-cultural 

dos alunos. Dados esses apontamentos, temos com encerrado a análise do primeiro 

livro conexões, e seguimos apara para a próxima análise. 

 

5.2 ANÁLISE DO LIVRO B 

  

Quadro 2 - Referência do livro analisado β 

INFORMAÇÃO DO LIVRO ANALISADO PÁGINAS 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática em con-
textos: Geometria plana e Geometria Espa-
cial / Luiz Roberto Dante. – 1. ed. – São 
Paulo: Ática, 2020. 
 
 

 
 

159 

Fonte: Próprio autor. 
 

A análise global do livro foi feita com o intuito de observar os tópicos abordados 

no livro e também a localização do objeto matemático geometria Plana e geometria 

Espacial. Após isso a análise regional com o objetivo de estudar a organização do 
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capítulo onde se encontra o conteúdo, e por último a análise local onde será analisado 

discorrer do conteúdo e das atividades propostas. 

 

5.2.1 Análise Global Livro Β 

  

O autor inicia o Livro Didático com uma apresentação intitulada “conheça seu 

livro”, nela está uma mensagem para o estudantes e posteriormente faz um detalha-

mento de como é apresentando a estrutura do livro, como os capítulos são iniciados 

além de trazer uma breve explicação acerca de algumas propostas inovadoras que 

serão apresentadas no decorrer dos capítulos. Após isso é mostrado como cada ca-

pítulo é organizado detalhando suas seções. O sumário do referido livro é exposto na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Sumário do livro didático β 

Capítulo Tópico Seções Páginas 

1 Regiões planas e área 3 58 

2 Geometria espacial 5 85 

Fonte: Próprio autor. 

 

  Trazendo uma temática diferente, temos que o livro só apresenta dois capítu-

los, fazendo comparações a livros de edições passadas do PNLD. Temos isso como 

uma das maiores mudança, pois livros com essa quantidade de capítulos não eram 

comum.  

Vale ressaltar que o mesmo apresenta novidades em relação a novas temáticas 

que o mesmo aloca no decorrer de todo o livro, sendo elas Tecnologias digitais – TI, 

propondo a utilização de diversas tecnologias, como calculadora, simuladores e sof-

twares livres, para fazer explorações, investigações e simulações, calcular medidas 

estatísticas, construir e manipular representações gráficas, figuras geométricas, pla-

nilhas, entre outros; Leitura e compreensão, onde o aluno é convidado a ler e inter-

pretar diferentes textos que visam ampliar e enriquecer os conteúdos estudados no 

capítulo; Vestibulares e Enem propomos questões do Enem e de vestibulares de todas 

as regiões do Brasil relacionadas aos conteúdos estudados no capítulo; Além da sala 

de aula apresentando conhecimentos e saberes matemáticos desenvolvidos e utiliza-

dos por diferentes comunidades e Conexões onde são disposto temas relevantes e 

atuais que relacionam diferentes áreas do conhecimento. 
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5.2.2 Análise Regional Livro Β 

 

 O objeto matemático Geometria Plana está localizado em sua totalidade dentro 

do primeiro capitulo, como observado na Tabela 7.  Sendo ele o menor capitulo do 

livro levando em consideração a quantidade de sessões. 

Foi observado que o capítulo apresenta uma alta demanda em relação a quan-

tidade de pacotes de exercícios, e com isso uma quantidade considerada de tarefas. 

Essa quantidade de atividades se dá por conta da diversidade de questões que o livro 

apresenta, pois além de apresentar exercícios de forma padrão, com o intuito de pra-

ticar ele ainda conta com um arsenal vasto de questões advindas de provas do ENEM 

ou de vestibulares de instituições de renome.  

 

Tabela 7 -  Tópicos do capítulo 1 

Capítulo 1 Título D F E EX P PG 

1 Medida de área de regiões planas 8 13 9 29 3 21 

2 Cálculo aproximado de medidas de 
área 

- - - 12 2 47 

3 Ladrilhamento - - - 53 5 13 

D- Definição / F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / PG- 
Páginas 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Acerca do objeto matemático geometria espacial, que se encontra no segundo 

capítulo sendo o maior da obra levando em conta o número de páginas e de sessões 

conforme a Tabela 8.  Efetuada a analise, foi perceptível a amarração de conceitos 

que foram abordados no capítulo anterior, com isso trazendo um sentimento de co-

nectividades entre os capítulos, além de proporcionar uma excelente retomada de co-

nhecimentos prévios no decorrer que conteúdo, assim trazendo uma fluidez e homo-

geneidade. 
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Tabela 8 - Tópicos do capítulo 2 

Capítulo 2 Título D F E EX P PG 

1 Introdução à Geometria espacial 20 - 1 24 4 12 

2 Prisma e cilindro 2 2 11 30 5 17 

3 Pirâmide e cone 3 4 7  42 7 16 

4 Esfera 1 2 3 18 2 10 

D- Definição / F- Fórmulas/ E- Exemplos / EX- Exercícios / P- Pacotes de Exercícios / PG- 
Páginas 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Adiante se dará início a próxima etapa, a qual se dá pela analise local dos ob-

jetos matemáticos de geometria plana e geometria espacial especificamente nessa 

ordem. Para essa analise teremos como foco examinar o modo que os objetos mate-

máticos são abordado, a forma que as tarefas são apresentadas e se há alguma con-

textualização no desenvolvimento desses conteúdo e nas atividades propostas. 

 

5.2.3 Análise Local Livro Β 

 

O capítulo se inicia com uma contextualização acerca da área total referente a 

floresta amazônica e traz algumas informações do Instituto Nacional de Pesquisa Es-

pacial INPE para fazer alguns apontamentos referente ao desmatamento (Figura 14). 

Essa introdução tem como objetivo trabalhar conhecimentos prévios sobre cálculo de 

áreas e análises de gráficos dos quais são nativos do campo da geometria plana, 

contudo seu habitat se encontra em series anteriores.  
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Figura 14 - INPE e IBGE 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 

Após essa introdução o autor apresenta os objetivos e a justificativa dos objetos 

matemáticos contidos no capítulo além das competências e habilidades que são favo-

recidas no desenvolver do capítulo de acordo com o que é afirmado na BNCC. A se-

guir o capítulo apresenta outras duas situações contextualizadas com o intuito de in-

troduzir os conceitos de medida de áreas de regiões planas (Figura 15). 

 

Figura 15 - Situações contextualizadas 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 

No decorrer do capítulo não se encontra mais contextualizações para introdu-

ção do conteúdo, somente uma alusão histórica referente ao número pi, com isso o 

autor segue utilizando de metodologias tradicionais para a introdução do restante dos 
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objetos matemáticos, apresentando as definições, técnicas de resolução alguns 

exemplos e segue com baterias de exercícios (Figura 16). 

 
Figura 16 - Número π 

 

Fonte: Contextos, (2020). 

  

Partindo para a parte referente as tarefas, o capítulo apresenta uma grande 

diversidade em relação as atividades sendo a sua maioria questões problemas apre-

sentando um ótimo nível de contextualização, sendo notório essa característica em 

todo pacote de exercícios (Figura 17) 

 

Figura 17 - Questões contextualizadas 

 
Fonte: Contextos, (2020). 
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Em todo o livro, ao final de cada capítulo é apresentada uma bateria de exercí-

cios nos quais são abordadas questões retiradas de provas de vestibulares e do 

ENEM, contudo em relação ao nível de contextualização não se difere dos propostos 

para prática no decorrer do capítulo (Figura 18). 

 

Figura 18 - Questões de vestibular e ENEM 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

  

Outro ponto interessante que o livro apresenta é a temática tecnologias digitais, 

onde ele utiliza do Geogebra para trabalhar algumas definições referentes ao objeto 

matemático. Por conta de o Geogebra ser um aplicativo com a possibilidade de traba-

lhar com diversos conteúdos tais como, números, álgebra e geometria, a sua utiliza-

ção além de facilitar a visualização do aluno enriquece todo o processo de ensino e 

aprendizagem (Figura 19). 
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Figura 19 -  Utilizando tecnologias 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 

 Dirigindo-se para o segundo capítulo onde se encontra objeto matemático Ge-

ometria Espacial, a introdução do conteúdo se dá pela utilização da contextualização 

de uma situação referente aos conhecimentos necessários no desenvolver de uma 

construção (Figura 20), com isso o autor faz uma correlação sobre da altura e largura 

de objetos de uma obra, com o cálculo de suas áreas e volumes. Ainda sobre a asso-

ciação o autor utiliza o formato do tijolo para introduzir o conhecimento sobre figuras 

geométricas espaciais. 

Figura 20 - Introdução do segundo capítulo 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 



50 
 

 

 Após essa introdução, é apresentado ao discente os objetivos e a justificativa 

referente ao objeto matemático geometria espacial, juntamente com as competências 

e habilidades que foram estabelecidos para o conteúdo em questão.  Após apresen-

tação o autor designa duas situações contextualizadas, na primeira trabalhando com 

o cubo mágico e uma síntese sobre sua criação e a segunda contextualização sobre 

o vírus poliédrico, com isso trabalhando os conceitos de quantidade, formato e área 

das faces de um icosaedro (Figura 21). 

 

Figura 21 -  Situações contextualizadas 

 

Fonte: Contextos, (2020). 

  

No caminhar das sessões, são apresentadas outras duas contextualizações re-

ferentes a apresentação do objeto matemático prismas e cilindros, onde na primeira é 

feita menção a um prisma ótico relacionando feixes de luz com o conteúdo. Já para a 

segunda contextualização, ele relaciona o formato de tambores à estrutura de um ci-

lindro, com isso trabalhando conceitos formados da base de cilindros, planificação e 

medida da área da superfície de um cilindro (Figura 22). 
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Figura 22 - Situações contextualizadas 

 

Fonte: Contextos, (2020). 

 

Prosseguindo com os conteúdos do livro, outras contextualizações vieram a 

aparecer na sessão referente ao estudo de pirâmide e cone, onde é feita um aponta-

mento histórico sobre a origem das pirâmides, além de caracterizá-la como um sólido 

geométrico e com isso trabalhar os conceitos de lateral e base de uma pirâmide. A 

segunda situação contextualizada faz menção a um chapéu de festa com formato de 

cone, com isso trabalhando conceitos de setor circular e planificação de cone (Figura 

23). 

 

Figura 23 -  Situações contextualizadas 

 
Fonte: Contextos, (2020). 
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 Na última seção do capítulo, também se introduz o conteúdo de esferas utili-

zando duas situações contextualizadas, sendo a primeira utilizando bolas, descre-

vendo o processo de criação de uma esfera através da rotação de um semicírculo em 

torno de um dos diâmetros dele. A segunda situação, foram utilizada frutas para tratar 

sobre cortes verticais e horizontais e com isso adentra sobre as noções de secções 

feitas em uma esfera (Figura 24). É nítido que o autor faz um bom trabalho utilizando 

por vezes a contextualização para implementação de alguns conteúdos, contudo o 

mesmo não deixa de lado o método tradicional de ensino, onde faz jus todo o rigor 

matemático. 

 

Figura 24 -  Situações contextualizadas 

 

Fonte: Contextos, (2020). 

 

 O capítulo atual segue similar ao anterior, logo apresenta uma excelente quan-

tidade de pacotes de exercícios, com isso garantindo uma alta quantidade de exercí-

cios para os alunos praticarem (Figura 25). 
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Figura 25 - Questões contextualizadas 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 

Como mencionado, esse capítulo segue a mesma estrutura do anterior, com 

isso apresenta em seu final um tópico com intuito de trabalhar questões a nível de 

vestibular de universidades renomadas (Figuras 26). 

 

Figura 26 - Questões de vestibular e ENEM 

 
Fonte: Contextos, (2020). 

 

 Um outro ponto a se comentar, é o tópico leitura e compreensão do capítulo, 

onde o mesmo trabalha com o contexto histórico da geometria e seu papel no desen-

volver do conhecimento humano, onde se utilizava o conhecimento dedutivo e não 

empírico nos primórdios da sua descoberta.  Esse tópico também faz menção a algu-

mas figuras importantes da época tais como o Grego Aristarco de Samos, Aristóteles 

de Cirese, Nicolau Copérnico e Johanes klepler (Figura 27). 
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Figura 27 -  Leitura e compreensão 

 
Fonte: Contextos, (2020). 
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

O trabalho foi iniciado com a ideia de analisar as estruturas de dois livros 

didáticos adotados no último PNLD. Para uma melhor desenvoltura da pesquisa foram 

escolhido dois objetos matemáticos para o foco da análise, sendo eles, geometria 

plana e geometria espacial. Para a verificação desses objetos matemáticos, foi levado 

em consideração o nível de contextualização que os livros apresentavam no discorrer 

do conteúdo e nas atividades propostas. 

Em vista de garantir a qualidade da análise, ela foi feita utilizando os 

marcadores e indicativos comumente abordados na base nacional curricular comum 

e nos parâmetros curriculares nacionais, além de levar em consideração a importância 

de se fazer análise de livros didáticos para garantir a qualidade deles, visto que o livro 

didático é o principal instrumento de apoio dos alunos. 

Iniciada a análise foi constatado que o primeiro ponto a se notar, foi a mudança 

referente à alocação dos conteúdos, pois no PNLD anterior, todas as áreas da 

Matemática referente ao ano de ensino, eram alocadas no mesmo livro. Contudo a 

nova proposta aderida, tem que as áreas do conhecimento são divididas em volumes 

separadamente, logo o objeto matemático da pesquisa, nos dois livros analisados, 

foram abordados em uma única obra, onde só foi trabalhada o campo referente a 

geometria plana e espacial. 

Adiante foi possível observar que os dois livros apresentam diversos tópicos 

inovadores, e por vezes deslocavam-se concomitantemente a explanação do 

conteúdo, trazendo reflexões referente ao assunto em diversas áreas. Salvo algumas 

oportunidades, onde o tópico era inserido fazendo alusão a alguma situação 

específica, como por exemplo a utilização de uma tecnologia no desenvolver do 

conteúdo ou na resolução de uma tarefa. Diante do exposto, vale a ressalva que as 

competências e habilidades referentes aos objetos matemáticos de estudo, estavam 

sempre em exposição tanto no início dos capítulos quanto no decorrer dele, sendo 

essas observações validas para as duas obras. 

Feito os apontamentos referente as estruturas contidas nos livros, e adentrando 

no objeto matemático da pesquisa, foi observado que ambas as obras apresentam o 

conteúdo de forma clara e coesa, além de abordar todos os tópicos determinados pela 

base nacional curricular comum para o ano de ensino, apresentando uma ótima 
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conectividade entre a finalização de um capítulo e o início de outro, com isso deixando 

o desenvolver do conteúdo de forma linear, sem denotar fissuras entre eles. 

Em relação as metodologias utilizadas no explanar dos temas, para o primeiro 

livro o autor utiliza em sua maioria as metodologias tradicionais, ou seja, apresenta as 

definições sobre o conteúdo, técnicas de resolução, alguns exemplos e segue para 

uma bateria de exercícios. Exceto por uma vez onde foi utilizado de uma situação 

contextualizada para fazer a introdução do conteúdo de geometria plana e outras duas 

na parte referente a geometria espacial, ademais o autor faz algumas menções 

históricas quando necessário. Para as atividades, o livro apresenta um ótimo banco 

de questões levando em consideração à quantidade, contudo no quesito 

contextualização o mesmo deixa a desejar visto que poucas questões apresentam um 

nível significante de contextualização, mesmo a maior parte das atividades sendo 

questões problemas. 

Já o segundo livro, diferente do primeiro, faz uma melhor utilização das 

metodologias utilizadas para a explanação do conteúdo, logo toda seção importante 

do livro é introduzida utilizando algum tipo de contextualização, variando entre algo 

mais atual ou alguma alusão histórica. Vale ressaltar que ele não se desfaz de 

metodologias tradicionais quando preciso, logo em alguns momentos ele faz a 

utilização desse método mais usual de ensino. Para as atividades, segue do mesmo 

princípio relacionado ao nível de contextualização, sendo praticamente todos os 

exercícios questões problemas e uma parcela significante deles com um ótimo nível 

de contextualização. 

De modo geral os dois livros são de excelência, apresentam de forma 

satisfatória os conteúdos matemáticos, seguindo todas as diretrizes educacionais, 

retratando tópicos únicos e interessantes, que fazem a leitura suave e agradável. 

Contudo para os volumes referente ao objeto matemático de estudo, o primeiro livro 

é insuficiente quando comparado com o segundo no quesito contextualização, tanto 

no discorrer teórico quando na apresentação das atividades. No entanto, essas 

observações não podem ser generalizadas para todos os volumes da obra, visando 

que cada área do conhecimento é um livro diferente, e as metodologias entre eles 

podem variar a depender da vontade do autor. 

Considerando os volumes analisados, verificamos que as duas as obras 

apresentam alguns tópicos inovadores dos quais não eram comuns de se encontrar 

em obras no PNLD anterior, a maior delas tem-se na divisão dos objetos matemáticos 
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por livros, ou seja, as áreas do conhecimento estão separadas em alguns volumes a 

depender da escolha do autor, nos livros analisados os conteúdos escolhidos 

Geometria Plana e Geometria Espacial estavam contidas no mesmo livro. Referente 

aos conteúdos poucas atividades envolvem o uso da calculadora como recurso 

didático ou proposta didática. Dessa forma há conteúdos que não são abordados na 

coleção com o auxílio da calculadora, como sugere os PCN, é o caso dos números 

irracionais, da radiciação e tratamento de informação 
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