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...o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um 

saber prático baseado em sua experiência cotidiana com alunos. 

(Tardif, 2002, p. 39) 
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RESUMO 

 

Geometria, como os demais conceitos matemáticos propostos pelos documentos oficiais 
para serem abordados na Educação Básica, tem sua origem nas necessidades 
vivenciadas pelos seres humanos, durante seu processo evolutivo. A partir deste 
entendimento é que o estudo que deu origem a este Trabalho de Conclusão de Curso foi   
pensado, tendo como temática o Ensino da Geometria no 4° Ano do Ensino Fundamental: 
uma reflexão a partir dos livros didáticos disponibilizados pelo PNLD 2019. Tal estudo teve 
por objetivo identificar como é proposto o ensino da Geometria nos livros didáticos, 
disponibilizados para o 4° ano do Ensino Fundamental, segundo o Programa Nacional do 
Livro Didático, PNLD 2019. O estudo foi realizado a partir dos pressupostos teóricos da 
pesquisa bibliográfica, tendo como objeto do estudo 10 (dez) dos 16 (dezesseis) livros 
disponibilizados pelo PNLD 2019, para a apreciação e seleção dos professores que atuam 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, visto que em função da pandemia do COVID 
19, que vivemos atualmente, não teve-se acesso aos demais, pois as escolas encontram-
se em atividades remotas. E como instrumento de coleta de dados optou-se pela 
elaboração de uma ficha onde foi identificado elementos relevantes para o tema deste 
estudo, nas obras analisadas. Além dos documentos oficiais, Base Nacional Comum 
Curricular -BNCC, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Referencial 
Curricular Gaúcho, utilizou-se como respaldo para este estudo teóricos que estudam 
sobre o ensino de Geometria na Educação Básica e os documentos que regulamentaram 
o processo de seleção dos livros didáticos, definido pelo PNLD 2019.  Conclui-se que o 
ensino da Geometria, desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é reconhecido como 
de grande relevância pelos livros didáticos analisados, atendendo o que é indicado pela 
BNCC e pelo Referencial Gaúcho, apresentando atividades, metodologias de ensino e 
materiais manipuláveis, sobre este tema. 

  

 
 
Palavras-chave: Geometria. Anos Iniciais. Livros Didáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT  

 

Geometry, like the other mathematical concepts proposed by official documents to be 
addressed in Basic Education, has its origin in the needs experienced by human beings 
during their evolutionary process. From this understanding is that the study that gave rise 
to this Course Completion Work was thought, having as its theme the Teaching of 
Geometry in the 4th Year of Elementary School: a reflection from the textbooks made 
available by PNLD 2019. This study aimed to identify how the teaching of Geometry is 
proposed in textbooks, made available for the 4th year of elementary school, according to 
the National Textbook PNLD 2019. The study was carried out based on the theoretical 
assumptions of bibliographic research, having as object of study 10 (ten) of the 16 
(sixteen) books made available by PNLD 2019, for appreciation and selection of teachers 
working in the Early Years of Elementary School, since due to the pandemic of COVID-19, 
which we currently live in, did not have access to the others, because schools are in 
remote activities. And as a data collection instrument, we opted for the elaboration of a 
form where elements relevant to the theme of this study were identified in the analyzed 
works. In addition to the official documents, Common National Curriculum Base -BNCC, 
Law of Guidelines and Bases of National Education — LDB, Curricular Reference Gaucho, 
used as support for this study theoretical study on the teaching of Geometry in Basic 
Education and the documents that regulated the process of a selection of textbooks, 
defined by PNLD 2019. It is concluded that the teaching of Geometry, since the Early 
Years of Elementary School, is recognized as of great relevance by the textbooks 
analyzed, taking into account what is indicated by BNCC and the Gaucho Reference, 
presenting activities, teaching methodologies and manipulated materials, on this theme. 
 
Keywords: Geometry. Early years. Textbooks. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino da Geometria no 4° ano do Ensino Fundamental, possibilita uma 

abordagem crítica, relacionando o conteúdo abordado em sala de aula com situações 

concretas, muitas vezes presentes no cotidiano destes alunos, o que torna seu 

aprendizado mais significativo.  

Neste contexto, o professor deve exercer o papel de mediador, conduzindo seus 

alunos no processo de compreensão dos conceitos trabalhados em sala de aula, 

buscando por recursos que possibilitem a aprendizagem efetiva e coerente com o nível de 

ensino que estes fazem parte. Um dos recursos mais utilizados são os livros didáticos, 

visto que muitas vezes estes representam um papel significante inclusive na definição do 

currículo implementado em sala de aula.  

Pesquisas brasileiras e internacionais voltadas para o ensino da Matemática, no 

campo da educação, apontam que muitas vezes existe uma grande diferença entre o que 

é ensinado às crianças no Ensino Fundamental do que realmente é necessário ser 

ensinado, o que representa um fator relevante para que cada vez mais seja realizado 

estudos referentes às metodologias e recursos utilizados no ambiente escolar, nos 

processos de ensino e de aprendizagem destes conceitos. Desta forma surge o seguinte 

questionamento: qual abordagem dada nos livros didáticos do 4º ano disponibilizados pelo 

PNLD 2019 para o ensino de conceitos geométricos? 

Visando responder essas questões foram traçados os seguintes objetivos, que 

nortearão o desenvolvimento deste estudo:  

• Identificar como é proposto o ensino da Geometria nos livros didáticos, 

disponibilizados para o 4° ano do ensino fundamental segundo o PNLD 2019;  

• Caracterizar a etapa da Educação Básica, denominada Anos Iniciais, a partir dos 

documentos oficiais: LDB, Base Nacional Comum Curricular - BNCC, e Referencial 

Curricular Gaúcho - RCG;  

• Conhecer o Programa Nacional do Livro Didático, seus aspectos históricos e 

finalidade. 

Outro aspecto que justifica o interesse em realizar o estudo aqui apresentado é o 

fato de se considerar que a inserção ensino da Geometria deva ser iniciado desde os 
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Anos Iniciais no planejamento escolar, devem proporcionar aos alunos uma compreensão 

profunda que possibilite estabelecer uma conexão entre a teoria e a prática. Desta forma 

é essencial que haja alternativas e métodos que auxiliem no processo de ensino e 

aprendizagem deste conceito, para isso é importante analisar o que está descrito nos 

livros didáticos sobre este assunto e como ele é abordado.  

O trabalho está estruturado em capítulos, sendo que no segundo capítulo é 

apresentado o referencial teórico que respalda o estudo realizado apresentando o tema 

“Os Anos Iniciais da Educação Básica segundo os Documentos Oficiais”. O próximo 

capítulo apresenta o que é o Programa Nacional do Livro Didático, bem como as 

contribuições do Ensino de Geometria nos Anos Iniciais. O terceiro capítulo descreve a 

metodologia empregada nesta pesquisa. No quarto capítula são apresentados os 

resultados alcançados com este estudo. No quinto capítulo são apresentadas as 

considerações finais, seguida das referências utilizadas na pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo sobre o “Referencial teórico”, as discussões nortearão a temáticas 

voltada para o ensino da Geometria no 4° ano do ensino fundamental: Uma reflexão a 

partir dos livros didáticos, disponibilizados pelo PNLD 2019, no que diz respeito aos 

métodos e atividades matemáticas propostas nestes materiais. Primeiramente, será 

realizado um aporte teórico sobre como os documentos oficiais abordam está 

metodologia, para depois se aprofundar no que o Programa Nacional do Livro Didático 

traz neste campo de conhecimento. E, por último, é apresentado um capítulo sobre as 

contribuições do ensino de Geometria para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

2.1 OS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA SEGUNDO OS DOCUMENTOS 

OFICIAIS  

 

Ao se refletir sobre a Educação Básica no Brasil atualmente não pode-se deixar de 

discutir sobre o papel dos documentos oficiais que norteiam este nível de ensino. É 

preciso considerar o que é proposto, em nível nacional, pela Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e, em nível regional, repercutir sobre o Referencial 

Curricular Gaúcho – RCG (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

O RCG, que é resultado da construção coletiva, balizada na base nacional comum 

curricular, e demais marcos voltados para a educação, o currículo e suas implicações, 

caracteriza-se pela forma democrática e colaborativa, refletindo o desejo de uma 

educação de qualidade para todos os estudantes, o destaque é que este documento 

preza para que todos os sujeitos tenham a mesma formação e oportunidade de 

aprendizagem, independente do sistema educacional ou rede de ensino.  

Tal documento foi elaborado a partir da BNCC, com o objetivo de garantir uma 

aprendizagem comunicativa, cognitiva, pessoal e social, com foco em qualquer tipo de 

desigualdade. A construção deste documento teve a parceria de profissionais da 

educação, após passar por análise de audiências públicas, o documento construído por 

várias mãos foi validado pela conferência estadual na capital.  
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O Referencial Comum Curricular Gaúcho, no que diz respeito a área da Matemática 

para o Ensino Fundamental, firma o compromisso com a formação humana e atesta que 

os processos de ensino e de aprendizagem de Matemática são essenciais e 

indispensáveis a todos os estudantes, seja para a sua aplicação na sociedade 

contemporânea, como também na formação de cidadãos críticos, que buscam uma 

formação de construções e argumentações significativas, podendo compreender os mais 

variados contextos.  

 

É uma das áreas do conhecimento capaz de criar sistemas abstratos, que 
organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e 
dos números, associados ou não ao mundo físico, social e cultural. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que, apesar da Matemática ser considerada uma ciência 
hipotético-dedutiva, por suas demonstrações se apoiarem em axiomas e 
postulados, é relevante destacar o papel heurístico das experimentações para a 
aprendizagem da Matemática (BRASIL, 2017, p. 48). 

 

A Matemática além de formar, e gerar conhecimentos, possibilita ao educando 

desenvolver uma variedade de raciocínios, podendo ser eles lógicos, que serão usados no 

processo de diferentes atividades, desempenhando uma ferramenta que visa a resolução 

de problemas do cotidiano de diversas áreas, não somente da mesma. 

 
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa temática 
é que os estudantes resolvam problemas com números naturais e números 
racionais cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados 
das operações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a 
resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados (BRASIL, 2018, p. 
52).  

 

Espera-se que o aluno resolva diferentes técnicas para obter resultados em 

relação a cálculos, deve se incentivar o uso de raciocínio mental, o uso da calculadora, a 

importância dos materiais concretos, e como utilizá-los para auxiliar em todas as áreas da 

Matemática. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de que caráter 

normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, a BNCC contribui 

para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, 

referidos a professores, infraestrutura, conteúdos educacionais, tudo para que possa 
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haver um desenvolvimento pleno e adequado da educação.  

Para que isso seja possível além do acesso a escola, deve se garantir um patamar 

comum de aprendizagem a todos os estudantes, para isso a BNCC é fundamental. Ao 

longo da educação básica a BNCC deve assegurar dez competências gerais, que 

compõem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ao definir essas competências, 

a BNCC diz que a “Educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para 

a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 

voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2017, p. 08).  

Essas competências são propostas para três etapas da Educação Básica sendo 

elas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Algumas das competências 

que valem ressaltar da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 09):  

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.  
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas.  
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.  
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo.  
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva.  

Além dessas competências, é importante ressaltar e pôr em prática as demais 

competências, deve-se assegurar a qualidade de formação básica comum, respeitando 

aos valores de aprendizagem ao,   

 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
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responsabilidade.  
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,  
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  
     8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.  
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza.  
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,  
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2017, p. 11-12).  
 

 
A BNCC indica que deve-se levar em conta no âmbito pedagógico a orientação 

dessas competências, onde está claro que os conhecimentos que os alunos precisam 

construir, considerando seus valores, habilidades e, também, o “saber fazer”, 

considerando que essas ações, habilidades e valores, serão necessários para a resolução 

situações cotidianas, enquanto cidadão e profissional inserido no mercado de trabalho.  

 
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos 
campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade –, precisa 
garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a 
representações (tabelas, figuras e esquemas) e associam essas representações a 
uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e 
conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar 
oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando 
conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las 
segundo os contextos das situações (BRASIL, 2017, p. 267). 

 

Ou seja, é muito importante que os alunos aprendam os conteúdos e não somente 

absorvam ou saibam usar fórmulas, prontas e rotuladas. A Matemática por si só já deixa 

alguns educandos apreensivos, por isso é importante, utilizar materiais concretos, 

formular diferentes das usuais, fazer uma aula interativa e diferente, para que os alunos 

possam de fato aprender a matéria e não apenas absorver momentaneamente, para isso 

o papel do educador é indispensável, o professor pode preparar aulas interativas, fora da 

sala de aula, coisas que os alunos poderão usar no seu cotidiano, como fazer a medição 

de um móvel, usando os passos, palmos, ou até mesmo uma trena, o professor pode 
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utilizar o pátio da escola para falar a respeito das formas geométricas, dentre outros 

conteúdos. Segundo a BNCC, 

 

[...] orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em Matemática está 
intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados 
dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os significados 
desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os 
demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas 
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, 
ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de 
geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das 
noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a 
situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo 
de formalização (BRASIL, 2017, p. 278). 

 

Este contexto deixa claro que o importante não é apenas a resolução de 

problemas, mas que os alunos sejam capazes de questionar, de formular problemas, de 

interagir com o mundo, de se questionar sobre a formulação deste problema, achando 

formas de resolvê-lo.  A BNCC se preocupa com o educando como um cidadão, deixa 

claro seus direitos, e pretende formá-lo para ser um cidadão ético, pensante e capaz de 

resolver problemas cotidianos, preocupa-se em forma-lo de forma igualitária para que 

esteja preparado para assumir seu papel de cidadão, no mundo do trabalho, e também na 

sociedade, de forma justa e igualitária, o enfoque do trabalho é na Matemática , mas a 

BNCC preocupa-se com o currículo escolar como um todo, pois sabe designar a 

importância de cada área para a formação do educando. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei n° 9.394/1996, em seu artigo 211, 

regulamenta o sistema educacional do País, tanto no âmbito público quanto no privado. 

Também afirma o direito à educação, garantido pela Constituição, e define as 

responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao afirmar 

que, 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará 
as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
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infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 2009).  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 1996, p. 11).  

A LDB deixa claro dois conceitos básicos, um sobre o componente curricular, suas 

as competências e diretrizes são comuns e os currículos são diversos. Já o segundo 

conceito deixa claro o foco do currículo, enfatizando as aprendizagens, e não meramente 

os conteúdos básicos, sendo esses dois fundamentos básicos da LDB, 

 

A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada no Artigo 26 
da LDB, que determina que os currículos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 2018, p. 13).  

O ser criança e sua concepção muda conforme vários aspectos sociais, porém seu 

direito a aprendizagem é assegurado por inúmeros documentos oficiais, como alguns que 

foram citados acima, a aprendizagem é essencial e um direito de todos independente de 

sua cultura, sua localidade geográfica, sua situação econômica e sua situação na 

coletividade.  

Portanto, é relevante que o professor realize um trabalho em conjunto com a família 

para que juntos consigam desenvolver na criança o pensamento crítico, as emoções, sua 

autonomia e sua formação social, e com tudo isso possa fornecer os cuidados 

necessários para que o infante se 

torne um ser humano com valores éticos, e aprendizados relevantes.  

Sabe-se que a educação é dever da família e, também, do estado, e deve estar 

centrada na liberdade, e solidariedade humana, seu principal enfoque deve ser o 

desenvolvimento do educando, e suas peculiaridades, preparando-o para o exercício de 

cidadão ético, além de sua qualificação no trabalho, o currículo para o ensino fundamental 

tem uma base nacional comum, que deve ser complementada por cada sistema de 

ensino, desde que seja garantido, 
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Art. 3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber;  
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

 

E, ainda, 

 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII – valorização do profissional da educação escolar;  
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da  
legislação dos sistemas de ensino;  
IX – garantia de padrão de qualidade; (BRASIL, 2019, p. 8). 

 

O estado tem o dever e deve garantir escolas públicas garantindo que; 

  
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, organizada da seguinte forma:  
a) pré-escola;  
b) ensino fundamental;  
c) ensino médio;  
II – educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;  
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV – acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que 
não os concluíram na idade própria; (BRASIL, 2019, p. 8). 

 

É também um dever do estado, em relação a educação e o dever de educar; para 

isso é necessário que se cumpram as demandas descritas abaixo. 

  

VIII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde;  
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem;  
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino funda mental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 
(quatro) anos de idade (BRASIL, 2019, p. 9). 

 

O acesso à Educação Básica além de obrigatório é um direito do cidadão, é 

pública, e assegurado para qualquer cidadão, independentemente de sua classe social, 
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sindical, grupo de cidadãos, raça, religião, entidade. O poder público em suas 

competências tem o dever de relacionar em listagem anualmente crianças e adolescentes 

em idade escolar, assim também os que não concluíram a educação básica. Deve 

também fazer uma chamada pública, e, também, vigiar juntamente com os pais ou 

responsáveis a presença dos educandos, atentando para sua 

presença na escola.  

Segundo a LDB, O Ensino Fundamental possui duração de 9 (nove) anos, o 

educando deve iniciá-lo aos 6 (seis) anos de idade, após concluir a Educação Infantil, 

deve ser ofertado gratuitamente em escolas públicas, tendo como principal meta a 

formação básica do cidadão, atendendo,  

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
(BRASIL, 2019, p. 50).  

 

Desta forma a LDB tem um papel fundamental, no que diz respeito a educação, 

trazendo com ela os direitos dos educandos e os deveres do estado, em relação ao 

embasamento e cumprimento da mesma. Ao analisar podemos perceber que para que 

esta Lei se cumpra de forma satisfatória, todos devem fazer a sua parte, desde o estado, 

a família, professores e educandos, sendo assim, torna-se benéfico para todos.  

 

2.2 O QUE É O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO  

 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, é um programa tem a 

finalidade de melhorar a qualidade do livro didático, servindo como base e auxílio no 

trabalho pedagógico, além de ser um material de apoio na prática educativa, disponibiliza 

gratuitamente as escolas públicas, obras didáticas, pedagógicas e literárias, é importante 

ressaltar que o primeiro livro a ser publicado foi no ano de 1996, sendo ele referente aos 

anos iniciais do ensino fundamental.  

Desde então são feitas avaliações, para que seu nível de ensino e qualidade se 
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aprimore a cada ano, nas avaliações são acometidos alguns critérios, são excluídos livros 

com erros teóricos, discriminação ou preconceito de qualquer gênero, e, também, 

assuntos desatualizados.  

Os livros didáticos trazem várias contribuições, nos permitem ampliar a imaginação, 

ampliam significativamente nossos conhecimentos, desenvolvem nosso sistema 

intelectual, e 

ampliam nossos conhecimentos sociais, além de nos manter atualizados, nos permitem 

estar sempre com a mente ativa, o que nos beneficia também não apenas em relação a 

aprendizagem, mas a questão de um bom convívio social.  

 

O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem mais um elemento, 
o seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o aluno. Nesse diálogo, o 
livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado (a Matemática); os 
métodos adotados para que os alunos consigam aprendê-lo mais eficazmente; a 
organização curricular ao longo dos anos de escolaridade (BRASIL, 2015, p. 18).  

 

O PNLD tem como uma das principais funções, auxiliar os professores em seus 

planos pedagógicos, além de apreciar de que modo está sendo feita a concordância das 

coleções didáticas, já que servirão como subsídio da educação básica em vários âmbitos 

do conhecimento.  

Os livros didáticos que vão para a escola são escolhidos de uma forma, bem 

criteriosa, são distribuídos pelo MEC para escolas públicas e de educação básica, mas 

para que recebam os livros devem estar inscritas no Programa Nacional do Livro didático, 

e, também serem aprovadas em uma avaliação pedagógica, que é organizada pelo MEC. 

Os livros didáticos são inscritos pelos detentores de direitos autorais, de acordo 

com critérios estabelecidos, após são analisadas por especialistas de diversos campos de 

conhecimento. Se após isso forem aprovadas, compõem o Guia Digital do PNLD, que 

conduz o corpo discente e diretivo da escola através da seleção de suas coleções, para 

determinada etapa de ensino, sendo ela anos Iniciais do Ensino Fundamental, anos Finais 

do Ensino Fundamental e, também, Ensino Médio.  

O livro do 4° ano (quarto) é composto de oito unidades, nas quais são exploradas 

de maneira integrada, ou intercalada as cinco unidades temáticas propostas pela 3° 

versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Números, Álgebra, Geometria, 
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Grandezas e medidas e probabilidades estatística. 

Cada unidade do livro contém atividades que possibilitam o exercício de diferentes 

unidades temáticas e assimilação entre elas, além de seções específicas que abordam 

temáticas importantes da matemática, relacionam também outras áreas de 

conhecimentos. Compõe-se também desafios que instigam os educandos a criar técnicas 

para resolvê-los, e a pôr em prática as temáticas apreendidas. 

Os livros didáticos disponibilizados para o 4° ano (quarto) disponibilizam também 

jogos, e esses jogos são muito valiosos para o desenvolvimento dos educandos, pois 

desenvolve diversas habilidades, sendo elas motoras, étnicas, sociais, os jogos quanto 

mais são propostos mais desenvolvem tais habilidades, é importante para que os alunos 

aprendam as regras dos jogos, assim podendo avançar em técnicas e aplicação de 

conceitos. Além de jogos cada unidade possui um desafio, onde os alunos testam seus 

conhecimentos adquiridos na resolução de problemas. 

O livro didático apesar de ser um material de uso individual, contribui para a 

interação em sala de aula, o professor pode trabalhar em sala de aula em forma de 

duplas, grupos e até mesmo coletivamente, usando o livro didático, depois os alunos 

podem apresentar os trabalhos e divulgar o livro para os demais colegas, o livro didático 

torna a aula mais interativa, e atraente, foge da rotina. 

Outra opção muito interessante a respeito do livro didático, é disponibilizá-lo em 

diferentes espaços da escola, criar cantos da leitura em áreas externas, são maneiras de 

instigar o desejo pela leitura, criar cantos da leitura, com tapetes, onde os alunos possam 

sentar e ter um momento de leitura, faz com que criem o hábito de ler, nos dias atuais 

com o uso da tecnologia que é sim uma grande aliada, os livros didáticos ficam um pouco 

de lado, sendo assim criar esses espaços resgata o olhar para a leitura, para o livro 

didático, o contato com o papel, a leitura de livros, não é somente letras, é imagem, e é a 

possibilidade de viajar sem sair do lugar.  

Além disso  é importante destacar aos alunos, que tendo acesso a diversos tipos de 

informação, como temos hoje em dia, com meios tecnológicos, e acesso à internet, todas 

as informações podem ser acessadas por meios distintos, e são tecnologias que facilitam 

de fato, e estão a favor do avanço e a aprendizagem, porém deve se tomar um certo 

cuidado a respeito de tais informações, pois nem todas são de sites confiáveis, esse é 
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mais um benefício do livro didático, como citado nos primeiros parágrafos acima, são 

inscritos pelos detentores de direitos autorais, de acordo com critérios estabelecidos, após 

são analisadas por especialistas de diversos campos de  conhecimento, só assim serão 

disponibilizados para uso e acesso dos educandos. 

Assim como em todas as áreas o conhecimento e a aprendizagem são contínuos, e 

integrados e uma diversidade de técnicas, por isso deve ser aprimorado, retomado e 

ampliado, cada ensinamento novo depende, da bagagem que o aluno já possui, por isso a 

importância de retomar os conteúdos anteriores, usando como base os livros didáticos 

disponibilizados para cada ano. 

2.3 AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS  

 

A matemática sempre foi vista pela sociedade como um dos conteúdos mais 

importantes do currículo, ou o mais essencial, mas também como um dos mais difíceis e 

temível pelos alunos, talvez por isso muitos se distanciam desse conteúdo, não o 

incluindo no seu cotidiano. Ao observar percebemos que a matemática é trabalhada 

apenas de forma abstrata, sem relação com a vida do aluno, de uma forma que dificulta 

seu entendimento, fazendo pensar, que não será necessário utilizar a matemática quando 

terminar os estudos.  

Desta forma o estudo da Geometria vem predispor um questionamento crítico em 

relação ao conteúdo e suas relações concretas, assim possibilitando que o aluno parta do 

concreto para que só mais adiante passe a ter relação com as situações teóricas.  

A Geometria se conecta a outros conteúdos pois visualiza e manipula objetos, 

desta forma facilita a aprendizagem, o aluno através de circunstâncias, visíveis, constrói 

mais facilmente seus conhecimentos, e passa a entender melhor os conteúdos, utilizando 

também no seu dia a dia, o que faz com que o conteúdo não seja apenas fixado na 

memória, mas compreendido por parte do aluno.  

O ensino da Geometria deve ser inserido desde os Anos Iniciais, pois os alunos 

têm condições de aprender e devem ir se adaptando com o conteúdo, e não basta apenas 

ser uma mera repetição ou repasse de um conteúdo, deve ser um ensino com teoremas 

lineares, com planejamentos sequenciados, assim como são abordados nos livros 
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didáticos, desta forma possibilita que o aluno possa estabelecer uma conexão teórico-

prática, porém sem deixar de analisar as alternativas metodológicas para que sejam 

usados os recursos necessários e corretos para uma aprendizagem significativa.  

Sabe se que a aquisição do conhecimento formal dá-se a partir de dois processos: 

o processo de ensino, em que o professor tem papel determinante, e o processo de 

aprendizagem, em que o aluno precisa ser atuante. Mas vai muito além disso, todos 

somos educadores, e aprendemos a todo momento, na rua, no super mercado, na 

padaria, na loja de roupas, no cinema, basta enxergar possibilidades para a 

aprendizagem, e tornar ela significativa, precisamos tornar nossa aprendizagem mais 

ampla, concreta e significativa, precisamos enxergar possibilidades de aprendizagem em 

tudo, e começar desde cedo, instigar nossos pensamentos, ter determinação e desejo 

pelo conhecimento, pelo concreto e pelo aprender, a aprendizagem se constrói desde 

cedo, mas é muito mais proveitosa e prazerosa se feita em conjunto.  

 

O letramento matemático deve fazer parte da dinâmica do ensino fundamental, 
deve ser aplicado conscientemente na vida dos educandos. A BNCC traz o 
letramento "como as competências e habilidades de raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente (BRASIL, 2017, p. 264).  

 

A Base pretende com esta visão diminuir as dificuldades que os alunos têm em 

relação a aprendizagem dos conceitos matemáticos, para que desta forma possa 

enfrentar as realidades impostas pela sociedade que exigem pensamentos 

argumentativos e críticos, capazes, de acompanhar a evolução que se faz presente cada 

dia mais na sociedade.  

Para que este estudo aconteça de forma estruturada, o estudo da Geometria deve 

ocorrer cedo, logo nos Anos Iniciais, buscando nos livros didáticos fontes para 

abordagens argumentativas e relevantes, deve-se deixar claro que o estudo da 

Matemática não se limita apenas a números e cálculos, ela vai muito além disso, deve-se 

considerar e passar para os educandos toda a amplitude que esta área de conhecimento 

pode oferecer. 

Ao mencionar o ensino da Matemática precisa ter em mente que este 

conhecimento é necessário e indispensável para todos os alunos da educação básica, por 

sua grande aplicação na sociedade, em todas as áreas de conhecimento e, também, por 
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sua capacidade na formação de cidadãos críticos e conscientes de suas capacidades, e 

deveres sociais. 

Neste sentido, os documentos oficiais, BNCC e RCG, estruturaram o currículo de 

Matemática para o Ensino Fundamental em unidades temáticas, denominadas Números, 

Geometria, Álgebra, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística, a partir das quais define-

se os objetos do conhecimento e as habilidades a serem alcançadas pelos alunos concluintes de 

cada etapa deste nível de ensino. 

Desta forma o ensino da Geometria possibilita uma diversidade de habilidades que 

podem ser ampliadas objetivando a capacidade do aluno, de ir além de resolver 

problemas Matemáticos, mas resolver problemas cotidianos a partir do ensino da 

Matemática, basicamente da Geometria, afinal o que se anseia é formar cidadãos 

capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, do País, do mundo, que 

sejam capazes de modificar e intervir de forma positiva e responsável no ambiente em 

que vivem. 

De fato, ouvimos dizer que a Matemática é uma área ampla, e cheia de variáveis, 

porém quando nos deparamos com a Matemática nas séries iniciais, é necessário deixar 

de lado a ideia falsa de que aprender Matemática nos anos iniciais, é saber contar, 

decorar a tabuada, ou compreender as quatro operações básicas. O saber matemático vai 

muito além disso, é necessário saber que os conhecimentos devem envolver noções da 

Geometria, de grandezas e medidas, pois de acordo com a BNCC, 

 

A Geometria envolve um conjunto amplo de conceitos, necessários para resolver 

problemas no mundo físico, e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa 

unidade temática, o estudo da posição, e deslocamento no espaço e o das formas 

e relação entre elementos e figuras planas e espaciais, podem desenvolver o 

pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento necessário para investigar 

propriedades, fazer conjecturas, e produzir argumentos geométricos convincentes. 

É importante, também, considerar o aspecto funcional que deve estar presente no 

estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As 

ideias matemáticas fundamentais associadas a essa temática são, principalmente, 

construção, representação e interdependência (BRASIL, 2017, p. 227). 

 

A Geometria está presente em nosso cotidiano, em nosso dia a dia nas mais 

diversas formas, e é por esse e outros motivos que seu conhecimento é fundamental, por 

isso a importância de ensinar Geometria desde os anos iniciais, pois ao aprender 

Geometria passamos a relacioná-la com conceitos do nosso dia a  dia, o objetivo de 
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ensinar Geometria nos anos iniciais é porque ela está relacionada a localização, 

reconhecimento de figuras, manipulação de formas geométricas, desta forma pode - se 

dizer que é muito importante ensinar Geometria, e que também é muito simples relacionar 

a Geometria com o cotidiano e o dia a dia dos educandos. 

Segundo a BNCC, na unidade temática “Geometria” tem-se como objeto do 

conhecimento a “Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido e 

Paralelismo e perpendicularismo” (BRASIL, 2017, p. 292), a localização pode ser trabalhada a 

partir da localização de pessoas, ou de algum objeto, a partir de um ponto de referência, 

podendo ser realizada através de desenhos ou mapas. Neste caso, é importante deixar 

claro determinada situação, já no reconhecimento de figuras, podemos usar o sol como 

exemplo, a casa, a bola, entre outros objetos que entram como a manipulação de formas 

geométricas. 

A partir deste objeto do conhecimento, a BNCC propõe como habilidade, 

 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no 
espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, 
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e 
perpendiculares (BRASIL, 2017, p. 293).  

 

Ainda segundo a BNCC, pode-se usar como recurso pedagógico malhas 

quadriculadas, representações com o desenho, abordando, inclusive conceitos como retas 

paralelas, perpendiculares e transversais.  

Ensinar Geometria nos Anos Iniciais, além de ser importante para a aprendizagem 

do aluno, pois desta forma, ele terá o conhecimento necessário, para utilizar nos próximos 

anos, é também divertido, e muito produtivo, pois ao usar materiais concretos, 

manipuláveis, usar sua criatividade, desenhos, e jogos para aprender, esse conteúdo irá 

fixar em sua memória de forma natural, e agradável, o que fará com que seja uma 

aprendizagem significativa, e não somente um conteúdo absorvido, e depois esquecido. 

No intuíto de promover o desenvolvimento de tais competências, de “assegurar o 

direito à aprendizagem dos conhecimentos matemáticos considerados essenciais para a 

formação humana integral e, ainda, com objetivo de orientar as escolas na organização de 

sua Proposta Político-Pedagógico” (Rio Grande do Sul, 2018, p. 49-51),  
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Esta mesma unidade, no que se refere ao quarto ano do Ensino Fundamental, 

ainda apresenta como objeto do conhecimento a “Figuras geométricas espaciais (prismas 

e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características”, “Ângulos 

retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares” e “Simetria de reflexão”. 

A partir destes objetos do conhecimento foram elencadas as seguintes habilidades: 

 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear 
e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas 
e espaciais. Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares; 
(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. Simetria de reflexão; 
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras 
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso 
de malhas quadriculadas e de softwares de geometria (BRASIL, 2017, p. 293). 

 

Considerando os objetos do conhecimento e as habilidades propostas na unidade 

temática “Geometria”, apresentados na BNNCC, constate-se que para o Quarto Ano do 

Ensino Fundamental, este documento propõe que seja o estudo dos prismas e pirâmides, 

considerando seus elementos, a partir de dobradura esquadros e softwares de geometria 

dinâmica. 

Além deste tipo de software, também é indicado, pela BNCC, para a abordagem 

dos conceitos de ângulo reto, ângulo não-reto, congruência de figuras geométricas planas 

e simetria o uso de malhas quadriculadas. 

Já o Referencial curricular Gaúcho, elaborado a partir do que a BNCC orienta, traz 

na unidade temática Geometria, no que se refere ao Quarto Ano do Ensino Fundamental, 

como objetos do conhecimento a “Localização e movimentação: pontos de referência, 

direção e sentido” e “Paralelismo e perpendicularismo”, aos quais as habilidades a seguir 

são apresentadas como propostas para este nível de ensino. 

 

(EF04MA16RS-1) Explorar e compreender o significado de intersecção,transversal, 
paralela e perpendicular em situações cotidianas e com apoio de material 
manipulável. 
(EF04MA16RS-2) Identificar, em materiais e representações (mapas...), 
localizações do seu cotidiano que servem como referência descrevendo 
localizações e deslocamentos em relação a outros pontos de referência (RIO 
GRANDE DO SUL, 2018, p. 94 – 95). 

 

Neste contexto reconhece-se além dos conceitos geométricos propostos, como 
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intersecção, transversalidade, paralelismo e perpendicularismo entre retas, o 

reconhecimento destes conceitos em situações cotidianas, que envolvem a localização e 

deslocamento, a partir de um ponto de referência. 

Quanto ao objeto do conhecimento “Figuras geométricas espaciais (prismas e 

pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características”, o RCG 

propõe como habilidade a ser desenvolvida no Quarto Ano do Ensino Fundamental: 

 

(EF04MA17RS-1) Explorar e analisar planificações de prismas e pirâmides, 
construindo moldes e percebendo as relações entre representações planas e 
espaciais. 
(EF04MA17RS-2) Identificar prismas e pirâmides, relacionando a objetos do 
mundo físico e percebendo suas características (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 
95). 

 

Onde é indicado, que ao se abordar as figuras denominadas como prismas e 

pirâmides, seja analisado, também, suas planificações a partir de moldes, observando as 

figuras planas que definem suas faces, discutindo suas características e elementos, além 

de estabelecer relações entre objetos existentes no mundo físico. 

 

Quanto ao objeto do conhecimento “Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, 

esquadros e softwares”, o RCG propõe como habilidade, 

 

(EF04MA18RS-1) Compreender noções de ângulo e seus significados com apoio 
de material manipulável, dobraduras, instrumentos de medição e softwares 
geométricos. 
(EF04MA18RS-2) Diferenciar ângulos retos e não retos em situações diversas e 
com apoio de material manipulável, dobraduras, instrumentos de medição e 
softwares geométricos (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 95). 

 

A partir das quais indica que o conceito de ângulo deva ser abordado com 

atividades realizadas com materiais manipuláveis, dobraduras, instrumentos de medição 

(como o transferidor) e de softwares de geometria dinâmica. 

Como proposta para o estudo de simetria de figuras planas, o RCG apresenta 

como habilidade a serem desenvolvidas, 

 

(EF04MA19RS-1) Discutir, argumentar e compreender o significado de simetria de 
reflexão com apoio de malha quadriculada e software de geometria. 
(EF04MA19RS-2) Construir figuras diversas em malhas quadriculadas e softwares 
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de geometria percebendo a congruência existente entre pares de figuras (RIO 
GRANDE DO SUL, 2018, p. 96). 

 

Em que, assim como o proposto no objeto do conhecimento denominado “Ângulos 

retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares”, recursos como malhas 

quadriculadas e softwares de geometria são indicados como instrumento para discussão, 

reflexão e argumentação do conceito de simetria. 

Tanto a BNCC quanto o RCG reconhecem como importante que o ensino de 

Geometria, não apenas no Quarto Ano, mas em todo o Ensino Fundamental, seja pautado 

na relação existente entre o conceito e objetos/situações cotidianas, além da utilização de 

materiais manipuláveis e softwares de Geometria dinâmica.  
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa que deu origem a este trabalho de conclusão de curso é parte 

integrante  de um projeto guarda-chuva, que tem por objetivo maior analisar a abordagem 

dada aos conceitos matemáticos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, segundo os 

livros didáticos selecionados pelo PNLD 2019 e a sua relação com os documentos oficiais, 

BNCC e RCG, em que os estudos denominados “Educação Financeira no 5º Ano do 

Ensino Fundamental: uma reflexão a partir da dos livros didáticos” (SCHÜLER e SOUZA, 

2020) e “O uso do Material Dourado como recurso no ensino da Adição e da Subtração no 

Primeiro Ano do Ensino Fundamental: uma reflexão a partir dos livros didáticos” (GATTO e 

SOUZA, 2020) também foram realizados.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Tendo em vista o objetivo geral deste estudo que é identificar como é proposto o 

ensino da geometria nos livros didáticos, disponibilizados para o 4° ano do ensino 

fundamental segundo o PNLD 2019, considerou-se a necessidade de desenvolver um 

estudo a partir de pressupostos 

Teóricos da pesquisa bibliográfica, pois segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) este tipo 

de pesquisa consiste em um “levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia 

já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, revistas, jornais, 

monografias, teses, boletins, dissertação, material cartográfico”.  

 

3.2 OBJETO DE PESQUISA  

 

Considerou-se como objeto de estudo os livros didáticos destinados ao 4° Ano do 

Ensino Fundamental, disponibilizados pelo PNLD 2019, em especial o tópico voltado ao 

ensino de Geometria neste nível de ensino.  
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3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Como instrumento de coleta de dados para este estudo, foi elaborado um quadro 

que buscou identificar nas obras analisadas elementos como ano de publicação, editora, 

edição, abordagem dada ao ensino de Geometria, metodologia de ensino proposta, entre 

outros.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Como foram analisados os elementos que caracterizam as obras pesquisadas, 

considerou-se pertinente a realização uma análise qualitativa, pois segundo Minayo (2003, 

p. 16-18) esta metodologia consiste é o caminho do pensamento a ser seguido, ocupa um 

lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para 

construir uma realidade.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, que não envolve diretamente seres 

humanos, o projeto que deu origem a este estudo foi dispensado da submissão e 

apreciação ao conselho de ética e pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul - UERGS.  

 

3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, considera-se que o desenvolvimento do 

estudo proposto não apresentou risco algum, uma vez que buscou-se por informações em 

fontes confiáveis como: repositórios de universidades, sites de revistas eletrônicas e sites 

governamentais.  
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Como principal benefício resultante deste estudo considera-se a possibilidade de 

refletir e de se discutir sobre a abordagem dada ao ensino de conceitos geométricos, 

segundo os documentos oficiais e os livros didáticos disponibilizados pelo PNLD 2019.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir são apresentados e discutidos os resultados encontrados durante a 

realização da pesquisa que originou este Trabalho de Conclusão de Curso, obtidos 

através de uma ficha de coleta de dados, em que foram observados nos livros elementos 

como ano de publicação, abordagem dada a temática Geometria, entre outros... 

O Programa Nacional do Livro Didático de 2019, seguindo as disposições definidas 

em seu edital, selecionou um total de 16 (dezesseis) coleções direcionadas a área do 

conhecimento denominada Matemática. Sendo elas:  

 

Tabela 01: Apresentação das obras selecionadas pelo PNLD 2019 

Título da Obra Editora Autores 

A conquista da 

Matemática  

Editora FTD Jose Ruy Giovanni Junior 

ÁPIS - Matemática Editora Ática Luiz Roberto Dante 

Aprender juntos 

Matemática 

Editora SM Patrícia Nakata, Andrezza 

Guarsoni Rocha 

Aquarela – Matemática  Kit’s Editora Comércio e 

Indústria 

Katiani da Conceição, 

Helena do Carmo Borba 

Martins, Susana Maris 

Franca da Silva, Lourisnei 

Fortes Reis 

AR - Aprender e 

relacionar: Matemática 

Editora Moderna Enio Ney de Menezes 
Silveira 
 

Aventura do Saber - 

Matemática 

Editora SEI Iracema Mori 

Buriti Mais – Matemática Editora Moderna Renata Martins Fortes 

Gonçalves, Carolina Maria 

Toledo, Daniela Santo 

Ambrósio, Debora Reis 
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Pacheco, Maria Aparecida 

Costa Bravo, Nara Di Beo, 

Patrícia Furtado, Thais 

Bueno de Moura, Diana 

Maia, Mara Regina Garcia 

Gay 

Eu gosto – Matemática Editora IBEP Helenalda Resende De 

Souza Nazareth, Aida 

Ferreira da Silva Munhoz, 

Marilia Barros de Almeida 

Toledo 

Ligamundo – Matemática Editora Saraiva 

Educação 

Eliane Reame 

Matemática com Saladim  Editora Dimensão Eduardo Sarquis Soares, 

Denise Alves de Araújo 

Meu Livro de Matemática Editora AJS Antônio Nicolau Youssef, 

Oscar Augusto Guelli Neto 

Novo Bem-me-quer – 

Matemática 

Editora do Brasil Ana Lucia Gravato 

Bordeaux Rego, Clea 

Rubinstein, Elizabeth Maria 

Franca Borges, Vania Maria 

e Silva Miguel, Elizabeth 

Ogliari Marques 

Nosso livro de 

Matemática 

ZAPT EDITORA Antônio Lucas Carolino 

Pires, Ivan Cruz Rodrigues, 

Célia Maria Carolino Pires 

Novo Pitanguá – 

Matemática 

Editora Moderna; Karina Alessandra Pessoa 

Da Silva, Jackson Da Silva 

Ribeiro 

Odisséia Matemática Editora SEI Jose Roberto Bonjorno, 

Regina De Fatima Souza 
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Azenha Bonjorno, Maria 

Ribeiro Soares, Tania 

Cristina Rocha Silva 

Gusmão 

Vem voar – Matemática Editora SCIPIONE Júlio Cesar Augustus de 

Paula Santos 

Fonte: Gatto e Souza (2020) 

 

Ainda que tenham sido selecionados 16 (dezesseis) coleções voltadas ao ensino 

de Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pelo PNL/2019, em função 

da pandemia do COVID 19, nos foi possível apenas a análise de 10 (Dez) destas obras, 

visto que as escolas permanecem com atividades remotas.  

 Tendo em vista que o objetivo a ser alcançado a partir da coleta de informações 

encontradas nos livros didáticos é o reconhecimento de como a temática Geometria é 

abordada nestas obras, e não ranquear qual a publicação é melhor que a outra, optou-se 

por não estabelecer relação entre o título das obras analisadas e o seu conteúdo, por isto 

optou-se por fazer uso de códigos fictícios, para referenciar cada um dos materiais 

analisado.  

 

4.1 CARACTERISTÍCAS DA OBRAS ANALISADAS 

 

Para a realização do presente estudo, foram analisadas 10 (dez) obras das quais 

foi possível se ter acesso, em função da pandemia do COVID 19. Sendo assim e 

conforme o citado anteriormente, o objetivo deste estudo não foi analisar qual a melhor 

obra, e sim como a Geometria é abordada nos livros didáticos de Matemática, 

selecionados pelo PNLD 2019, destinados ao Quarto Ano do Ensino Fundamental, para 

serem avaliados pelos professores que atuam neste nível de ensino. 

 Para a apresentação da análise, visando não identificar especificamente cada obra 

analisada, optou-se por usar códigos, composto pela palavra livro, escrito em letras 



38 

 

maiúsculas, seguido do número 4, que indica o ano no qual estes materiais são 

direcionados, e de letras, que indicam a ordem em que realizou-se a coleta de dados, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 01: Códigos fictícios de identificação da Obra 

LIVRO 4A LIVRO 4F 

LIVRO B LIVRO 4G 

LIVRO 4C LIVRO 4H 

LIVRO 4D LIVRO 4I 

LIVRO 4E LIVRO 4J 

            Fonte: A autora (2020) 

 

Ainda que não tenha sido analisado cada exemplar de livro didático, das 16 

(dezesseis) coleções, reconhece-se o papel deste recurso didático, que segundo o 

documento que apresenta as obras selecionadas (guia de livros didáticos), 

 

O livro didático, ao lado de outros materiais educativos, pode auxiliar nesse 
processo, na medida em que traz elementos para o planejamento e a gestão das 
aulas, capacita o(a) professor(a), contribui para a construção de conceitos e 
atitudes frente ao mundo e à Matemática, auxilia na avaliação da aprendizagem 
dos alunos, colabora para implementação da BNCC. Entretanto, é indispensável 
que o(a) professor(a) tenha autonomia pedagógica e compromisso para 
complementar o livro com informações adicionais, tarefas alternativas, para corrigir 
percursos e equívocos e, sobretudo, para adequá-lo à realidade dos alunos e do 
contexto. (BRASIL, 2017, p. 15).    

 

Ainda segundo este documento, mesmo que se considere significativas as 

contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem, o professor precisa ter 

autonomia pedagógica para propor atividades mais próximas da realidade de seus alunos. 

Os materiais analisados foram organizados em dois grupos, conforme o formato 

que se teve acesso. Dos 10 (dez) livros analisados, 06 (seis) eram livros impressos e 04 

(quatro) eram no formato digital, sendo que todos são parte integrante do Manual do 

professor. 

Quanto ao ano de publicação dos livros que se teve acesso, verificou-se que 09 

(nove) foram publicados no ano de 2017 (dois mil e dezessete) e apenas 01 (um) foi 
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publicado em 2018. E que todos os materiais analisados relacionam os conceitos 

matemáticos propostos com o que é estabelecido pela BNCC, homologada apenas em 

dezembro de 2017. Isto se ao fato de que, segundo o Edital do PNLD 2019, 

 

A avaliação objetiva sobretudo garantir que os materiais contribuam para o alcance 
dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil e para o 
desenvolvimento das competências e habilidades envolvidas no processo de 
aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme definidas no 
Anexo III-A, que corresponde à versão da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) enviada ao Conselho Nacional de Educação pelo MEC em abril de 2017 
(BRASIL, 2017, p. 28). 

 

Ainda que a disponibilidade de material audiovisual tenha sido indicada como 

facultativa pelo Edital do PNLD 2019, 03 (três), dos 10 (dez) livros analisados submeteram 

este tipo de recurso como parte integrante da coleção avaliada. 

De acordo com o Edital do PNLD 2019, 

 

O material digital audiovisual apresentado (áudio, vídeo ou videoaula) deve servir 
como ferramenta de auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao 
conteúdo do livro impresso. O material digital audiovisual é direcionado ao 
estudante e tem por objetivo favorecer sua compreensão sobre relações, 
processos, conceitos e princípios, bem como permitir a visualização de situações e 
experiências da realidade, podendo ainda servir como ferramenta para o 
aprofundamento de conceitos, para a síntese de conteúdos e para o 
estabelecimento de relações com o contexto cultural do estudante.  
O material digital audiovisual será avaliado por sua relevância para o 
enriquecimento do trabalho do professor, de forma complementar e coerente com 
o material impresso. O material digital audiovisual poderá ser parcial ou totalmente 
excluído, caso fira os critérios comuns e específicos apresentados no Edital do 
PNLD 2019 ou apresente má qualidade de som e imagem (BRASIL, 2017, p. 0). 

 

 Neste sentido, pode-se identificar que o material audiovisual, direcionado somente 

para os alunos, é reconhecido neste documento como instrumento que favorece a 

compreensão de alguns conceitos, pois permite a visualização de situações cotidianas, 

desde que apresenta imagem e som de boa qualidade. 

Além de material audiovisual, as coleções aprovadas pelo PNLD 2019 deveriam ser 

compostas pelo livro do estudante impresso, inclusive em Braille, e pelo manual do 

professor, este último composto por livro impresso e material digital, exceto os 

direcionados aos componentes curriculares Educação Física, que terá somente o manual 
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do professor impresso; b) Projetos Integradores, que terá livro do estudante e manual do 

professor impresso (BRASIL, 2017, p. 03). 

O professor é o principal responsável pela aprendizagem do aluno, além de seus 

saberes é essencial que o professor utilize de ferramentas para potencializar este 

aprendizado. Sendo assim, o livro didático, selecionado pelo PNLD 2019, representa uma 

ferramenta essencial pois possibilita ao aluno realize atividades de casa, aprimorando 

assim seu conhecimento, além do gosto pela leitura. Pois, 

 

[...] as obras inscritas e aprovadas no PNLD 2019 – Componente Matemática – 
assumiram o compromisso de atender a um conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais de objetos matemáticos. Desse modo, os alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental poderão desenvolver competências e 
habilidades matemáticas, preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), com o propósito de promover uma formação humana integral na busca de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2019, p. 12) 

 

Portando as obras inscritas e aprovadas no PNLD 2019, no que se refere ao 

componente de matemática, têm por objetivo atender progressivamente as aprendizagens 

essenciais, além de desenvolver as competências e habilidades matemáticas propostas 

pela BNCC, promovendo a formação humana e buscando sempre uma sociedade, mais 

humana, oportunizando a todos democracia e inclusão, sem restrição alguma. 

 

4.2 A GEOMETRIA A PARTIR DAS OBRAS ANALISADAS 

 

O ensino de geometria nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é definido tanto 

pelos documentos oficiais, quanto pelo Edital do PNLD 2019, como a possibilidade de 

desenvolver no aluno a capacidade de localizar no espaço, reconhecer e caracterizar as 

figuras geométricas, além de compreender conceitos como simetria, paralelismo, 

perpendicularismo, entre outros. 

Ao investigar sobre a forma de abordagem dada aos conceitos geométricos 

apresentada nos livros didáticos, pode-se perceber que uma das propostas mais 

apresentadas é aquela que relaciona o conceito a ser estudado a situações cotidianas, 

com a apresentada na Figura 01, a seguir. 
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Figura 1 - O conceito de ângulo 

 

                               Fonte: Giovanni Júnior (2018) 

 

Com esta abordagem, o autor Giovanni Júnior (2018) propõe que o conceito de 

ângulo seja apresentado a partir de manobras realizadas com o Skate, brinquedo popular 

entre as crianças e que agrada também alguns adultos.  

Este tipo de atividade representa o que é indicado pelo Guia do livro didático 

(Brasil, 2018, p. 39) ao destacar que os conteúdos devem ser, 

 

[...] abordados por meio de exemplos relacionados a situações cotidianas e 
contextualizadas, nas quais são explorados e sistematizados os objetos de 
conhecimento. A contextualização do ensino e formação cidadã são propostas em 
situações de resolução de problemas cotidianos e na conexão com outras áreas 
do currículo escolar. Apresenta recursos e estratégias pertinentes para a área de 
Matemática, tais como: história da Matemática, cálculo mental e estimativas, 
padrões numéricos, algébricos e geométricos, grandezas e medidas, trabalho em 
grupo, pesquisa, materiais didáticos auxiliares etc. 



42 

 

 

Outra possibilidade de se abordar algum conceito geométrico, encontrada nos 

livros didáticos analisados está na relação existentes entre estes conceitos e a Arte, como 

o apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 2 - Geometria e a arte dos Mosaicos 

 

                      Fonte: Dante (2017) 

Nesta atividade, o autor recorre a Arte, através da apresentação de mosaicos, 

reproduzidos em telas ou construídos na rua, para abordar o conceito de figuras planas. 

Outro exemplo desta relação é apresentado por Silveira (2017). 
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Figura 3 - Geometria e Arte 

 
                          Fonte: Silveira (2017) 

 

Já Reame (2017), ao introduzir o conceito de pirâmide, traz como proposta a 

observação de monumentos e construções com este formato, a partir de fotografias. 

 

Figura 4 - As pirâmides 

 

                                      Fonte: Reame (2017) 
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Ainda com esta atividade, a autora sugere ao aluno que discuta com seus colegas 

sobre outros exemplos de objetos ou embalagens que se assemelhem com a figura 

geométrica denominada pirâmide. 

Assim como Reame (2017), Silva e Ribeiro (2017) também veem na arquitetura e 

na engenharia, a partir de construções reais, a possibilidade de se abordar alguns 

conceitos geométricos, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 5 - A geometria na Construção Civil 

 

                             Fonte: Silva e Ribeiro (2017) 

 

Com esta abordagem, os autores comparam algumas construções, como o Museu 

de Louvre, em Paris - França, o Edifício da ONU, em Nova York – Estados Unidos da 

América, a Torre de Observação, em San Ruan – Porto Rico e a Catedral Basílica Menor, 
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em Maringá – Paraná, aos sólidos geométricos pirâmide, paralelepípedo, cilindro e cone, 

respectivamente. 

Outra possibilidade de abordagem de conceitos geométricos encontrada nos livros 

analisados foi o uso de materiais concretos, ou imagens que remetem a estes, como a 

apresentada na figura 06. 

 

Figura 6 - Sólidos Geométricos 

 

                            Fonte: Bonjorno (et al, 2017) 

 

Com esta atividade, os autores propõem que, ao observarem os sólidos 

geométricos (poliedros), o aluno identifique o número e o tipo de figura plana que 

representa as faces deste objeto.  

Ao analisar as imagens podemos observar que as obras trazem atividades distintas 

e bem elaboradas para a abordagem da Geometria, no Quarto Ano do Ensino 

Fundamental, atendendo o que é proposto na BNCC ao afirmar que, 
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A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos 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 
planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse 
pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e 
produzir argumentos geométricos convincentes. É importante, também, considerar 
o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da Geometria: as 
transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas 
fundamentais associadas a essa temática são, principalmente, construção, 
representação e interdependência (BRASIL, 2018, p. 273) 

 

Na análise da obra e seleção das atividades e percebe que a Geometria é um 

campo bem amplo, que abrange vários conceitos, e as obras trazem isso de forma clara e 

objetiva, desde a introdução dos conteúdos, até os mais avançados, os livros trazem 

atividades de todas as temáticas do campo da Geometria, em sua grande maioria 

baseadas na BNCC, atividades complementares, e, também, jogos e atividades de 

fixação. 

Outra proposta de abordagem para os sólidos geométricos, encontrada nos livros 

analisados, foi a utilização de imagens que comparam estes elementos com objetos 

muitas vezes encontradas no cotidiano, conforme pode ser observado na figura 07: 

 

Figura 7 - Sólidos geométricos e o cotidiano 

 

                        Fonte: Silva e Ribeiro (2017) 
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No que se refere a recursos pedagógicos, forma encontradas propostas como o 

uso de transferidor, para medir ângulos, conforme o exemplo apresentado abaixo: 

 

Figura 8 - Transferidor 

 

Fonte: Silva e Ribeiro (2017) 

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos 
reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o 
resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver 
problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como 
comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e 
capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de 
fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de 
medida padronizadas mais usuais. (BRASIL, 2018, p. 275) 

 

As atividades trazidas nos livros são bem abordadas e explicadas, de forma clara 

para que os alunos possam entender, e fixar, são atividades bem planejadas, que 

envolvem diversos campos, percebemos que são obras bem completas, bem planejadas, 
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e com uma abordagem que facilita o ensino do professor e a aprendizagem do aluno, pois 

segundo orientação do Guia do livro didático, 

 

Para essa etapa de escolarização, a utilização de recursos didáticos como malhas 
quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e 
software de geometria dinâmica, têm um papel essencial para a compreensão e 
utilização das noções matemáticas. Atividades de investigação e exploração com o 
uso desses recursos, como parte fundamental da aprendizagem, podem permitir 
que os alunos construam uma visão da natureza da atividade matemática 
necessária para a reflexão e sistematização inerentes ao processo de formalização 
da Matemática (BRASIL, 2017, p. 14). 

 

Percebeu-se, também, que as obras analisadas, em sua grande maioria, possuem 

atividades complementares que possibilitam os alunos, a criar suas próprias formas 

Geométricas, isso faz com que eles se interessem mais pelo assunto, pois envolve 

aprendizado e diversão, eles têm a possibilidade de colorir, levar para casa e dizer que foi 

fabricada por eles, essas atividades com materiais concretos estimulam o aluno, e tornam 

as atividades mais interativas, sendo elas: 

• O Tangram: é um quebra-cabeça chines, composto por sete figuras planas 

(01 quadrado, 02 triângulos grandes, 01 triângulo médio, 02 triângulos pequenos e um 

paralelogramo. 

 

Figura 9 - Tangram 

 

                             Fonte: Silva e Ribeiro (2017) 
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Com o Tangram é possível reproduzir outras figuras geométricas, a partir da 

combinação de suas peças, além de abordar outros conceitos geométricos como ângulo, 

congruência, área, perímetro, entre outros. 

Outro recurso que também é bastante mencionado nos materiais analisados é a 

malha, conforme as imagens a seguir: 

 

Figura 10 - Malha quadriculada 

 

                          Fonte: Silva e Ribeiro (2017)       

 

      As malhas podem ser utilizadas     como recurso para trabalhar       localização 

no plano, simetria, área e perímetro das figuras planas e consiste em um recurso proposto 

pela BNCC, a partir das habilidades: 

 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no 
espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, 
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e 
perpendiculares. 
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras 
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso 
de malhas quadriculadas e de softwares de geometria. 
(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de 
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a 
mesma medida de área. (BRASIL, 2017, p. 293).     
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    E, também, pelo Referencial Curricular Gaúcho, segundo as habilidades: 

 

(EF04MA19RS-1) Discutir, argumentar e compreender o significado de simetria de 
reflexão com apoio de malha quadriculada e software de geometria. 
(EF04MA19RS-2) Construir figuras diversas em malhas quadriculadas e softwares 
de geometria percebendo a congruência existente entre pares de figuras (RIO 
GRANDE DO SUL, 2018, p. 96). 

 

Cabe, aqui, ressaltar que além da malha, tanto a BNCC quanto o RCG, indicam 

para o ensino de Geometria no Quarto Ano do Ensino Fundamental, softwares de 

geometria dinâmica, como recurso para trabalhar a localização no plano, área e perímetro 

de figuras planas, simetria, entre outros conceitos. 

Conclui-se, desta forma, que o livro didático pode contribuir de forma significativa 

para o ensino de geometria no Quaro Ano do Ensino Fundamental, pois disponibiliza ao 

professor e ao aluno varadas metodologias e recursos. 

Considera-se, ainda, que o livro didático não tira do professor a autonomia 

necessária para sua prática, uma vez que além do livro didático escolhido para ser 

adotado com a turma em que atua, o professor também tem acesso as demais coleções 

selecionadas pelo PNLD 2019, seja no formato impresso ou digital. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa intitulada de “O ensino de Geometria no 4º ano do Ensino Fundamental: 

uma reflexão a partir dos livros didáticos disponibilizados pelo PNLD 2019” teve como 

origem a necessidade de responder o seguinte questionamento: qual abordagem dada 

nos livros didáticos do 4º ano disponibilizados pelo PNLD 2019 para o ensino de conceitos 

geométricos? 

Neste sentido, após a realização deste estudo foi possível constatar que os 

materiais analisados, 10 (dez) dos 16 (dezesseis) livros selecionados pelo PNLD 2019 

como livros didáticos de Matemática indicado para o 4º ano do Ensino Fundamental, 

abordam conceitos geométricos como localização, retas, segmentos de retas, simetria, 

prismas, pirâmides e ângulos, atendendo o que é indicado na unidade temática 

Geometria, pela BNCC e pelo RCG, para este nível de ensino. 

Quanto a metodologia de ensino, pode-se verificar que os livros analisados adotam 

como forma de introdução e fixação do conceito situações cotidianas, o uso de materiais 

concretos, como embalagens, e jogos, além de disponibilizarem as planificações dos 

sólidos geométricos abordados ao longo da obra. 

Já como recurso para o ensino de Geometria, as obras analisadas trazem como 

sugestão o uso de régua, transferidor, esquadros, malhas quadriculadas e de softwares 

de Geometria Dinâmica, o que também atende o proposto pelos documentos oficiais. 

No que se refere as leituras realizadas durante o período em que se realizou o 

estudo que deu origem a este Trabalho de Conclusão de Curso, verificou-se que os 

documentos oficiais, BNCC e RCG, organizam os componentes curriculares em áreas do 

conhecimento, onde são apresentadas as unidades temáticas e, a partir destas, define-se 

os objetos do conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas. 

Além das leituras dos documentos oficiais, realizou-se também leituras referentes 

ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2019, onde foi possível conhecer, a partir 

de seu edital, os critérios aos quais os livros didáticos destinados ao Ensino Fundamental 

precisaram atender para que fossem selecionados, como por exemplo a exigência de que 

as obras selecionadas disponibilizassem, além do livro didático impresso para o aluno 

(inclusive em Braile), também o Manual do Professor, nas versões impressa e digital. 
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Diante de tudo o que foi estudado neste período, considera-se relevante que seja 

realizado um estudo para verificar qual o papel o livro didático para os processos de 

ensino e de aprendizagem de Matemática, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

segundo a percepção dos professores que atuam neste nível de ensino. 

Acredita-se que os livros didáticos desempenharam um importante papel neste ano 

letivo, uma vez que em função da pandemia do COVID 19 se fez necessário a 

implementação das atividades de ensino na modalidade remota, onde foi utilizado os 

meios digitais e materiais impressos. 
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Apêndice A: Modelo de Ficha de coleta de dados 

 

Título da obra:   

Volume:  Edição:  

Ano de Publicação:   Editora:  

Autor(es):  

Disponibiliza material audiovisual? (  ) Sim  (  ) Não 

Formato do Material analisado: (  ) Digital (  ) Impresso 

Material Analisado: Manual do professor (   )      Livro do aluno (   ) 

Forma de organização da obra:  

Relaciona os conteúdos abordados com as habilidades propostas pela BNCC: 

(  ) Sim         (  ) Não   

 Quais os conceitos Geométricos são propostos na obra?  

Qual a abordagem apresentada para os conceitos Geométricos?  

Possui Material Complementar relacionado a Geometria: 

(  ) Sim           (  ) Não 

Exemplo de atividades propostas para o ensino de Geometria? 
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