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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta uma análise da abordagem de problemas de estruturas aditivas e 

multiplicativas em livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

observar o impacto das últimas edições do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) no 

tratamento dos problemas quanto aos significados das operações apresentados e quanto às 

formas de representação simbólica trabalhadas. Trata-se de uma pesquisa de Mestrado que 

"O valor das coisas não está no tempo em que elas 
duram, mas na intensidade com que acontecem. 
Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis".
       

 (Fernando Pessoa)
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utilizou como amostra 12 volumes de livros didáticos de Matemática, inclusos nos Guias do 

PNLD de 2004 e 2007 (3a série) e 2005 e 2008 (5a série). O estudo evidenciou que, quanto à 

diversidade de tipos de problemas aditivos e multiplicativos trabalhados e quanto às formas de 

representação simbólica de apresentação dos problemas e sugeridos para uso por parte dos 

alunos, não houve mudanças entre as edições anteriores e posteriores no terceiro e quinto 

volumes das coleções analisadas. Quanto aos problemas de estruturas aditivas há 

predominância dos problemas de mudança e combinação em detrimento às outras categorias 

de problemas, como os de igualização e comparação e não há uma distribuição equitativa das 

subcategorias desses tipos de problemas. Não houve também mudanças nos tipos de 

problemas multiplicativos trabalhados nas quatro edições, mas, quando comparados com os 

aditivos, apresentam uma melhor distribuição entre as categorias, embora não tenha sido 

encontrado nenhum problema inverso de produto cartesiano. Quanto às representações 

simbólicas – também sem diferenças nos volumes analisados – observa-se o uso de diferentes 

representações, mas há pouco estímulo ao uso de jogos, da calculadora e de materiais 

manipulativos, cujas formas de representação podem ser úteis ao desenvolvimento do 

raciocínio aditivo e multiplicativo de alunos do Ensino Fundamental. Pela análise de 

documentos, observou-se, portanto, que o PNLD tem estimulado avanços na qualidade de 

livros didáticos, mas há, ainda, aspectos mais refinados nos quais melhoras se fazem 

necessárias, de modo a se promover um mais amplo desenvolvimento das estruturas aditivas e 

multiplicativas entre os alunos. 

 

Palavras-chave: Livros didáticos, Plano Nacional do Livro Didático, problemas aditivos e 

multiplicativos, Ensino Fundamental. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research presents an analysis of how additive and multiplicative problems are presented 

in Elementary School Mathematics textbooks. The aim of the study is to observe the impact 

that the PNLD, the Brazilian National Plan of Textbooks, has on the treatment given to the 

meanings of the arithmetic operations and the forms of symbolic representations presented in 
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textbooks. This is a Master’s research that had as sample 12 volumes of Mathematics 

textbooks, included in the PNLD of 2004 and 2007 (3rd grade) and 2005 and 2008 (5th grade).  

The study showed that, concerning the diversity of additive and multiplicative problems 

presented and the forms of symbolic representations of problem presentation and the ones 

suggested to be used by pupils, there were no changes between the previous and latter editions 

of the 3rd and 5th volumes of the collections analysed. Concerning additive problems there is a 

predominance of change and combination problems and few problems of other categories, 

such as equalization and comparison, and there is not an equal distribution of the 

subcategories of these types of problems. There were also no apparent changes in the types of 

multiplicative problems presented in the four editions, but, when compared to the additive 

problems there is a better distribution amongst the categories, although no inverse problem of 

cartesian product was identified. Concerning symbolic representations – also with no apparent 

difference amongst the volumes analysed – the use of different representations was observed, 

but the use of games, of calculators and manipulative material is not encouraged, although 

these forms of representation can be useful in the development of additive and multiplicative 

reasoning of Elementary School pupils. By documental analyses it was observed that the 

PNLD has encouraged advances in the quality of textbooks, but there are still more refined 

aspects that need to be improved, in order to promote a more vast development of additive and 

multiplicative structures amongst pupils. 

 

Key-words: Textbooks, National Plan of Textbooks, additive and multiplicative problems 

Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente considera-se que o ensino e a aprendizagem da Matemática devem ter 

como eixo central a resolução de problemas (BRASIL, 1998, p.40). Dessa forma, a 

competência na resolução de problemas deve desenvolver-se desde as séries iniciais do Ensino 

Fundamental para que, ao final da escolarização básica, os alunos sejam capazes de resolver, 

por meio de estratégias variadas, situações matemáticas de diferentes naturezas. 

De acordo com os dados do SAEB (2001)1, cerca de 52% dos alunos brasileiros da 4ª 

série do Ensino Fundamental apresentaram profundas deficiências em Matemática. A análise 

dos resultados de proficiência extraídos dos testes aplicados foi realizada por meio de cinco 

categorias de desempenho: muito crítico, crítico, intermediário, adequado e avançado.  

Em Matemática, foram 12,5% dos alunos com desempenho muito crítico, conforme se 

pode observar no Quadro 1. O desempenho muito crítico, segundo se pode observar no 

Quadro 1, reúne os estudantes que não desenvolveram as competências necessárias para a 

realização plena das provas. Estão, portanto, na ponta negativa da escala de proficiência para a 

4ª série. Em Matemática, alunos nesse estágio não conseguem utilizar comandos elementares e 

não identificam uma operação de soma ou de subtração envolvida em um problema, conforme 

pode ser observado no Quadro 2. 

Semelhantemente, os alunos que estão no estágio de desempenho crítico, apesar de 

desenvolver algumas habilidades elementares de interpretação de problemas, estão aquém das 

habilidades exigidas para a 4ª série. 

 

 

                                                 
1 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi a primeira iniciativa brasileira, em escala 
nacional, para se conhecer o sistema educacional brasileiro em profundidade. Ele começou a ser desenvolvido no 
final dos anos 80 e foi aplicado pela primeira vez em 1990. Em 1995, o SAEB passou por uma reestruturação 
metodológica que possibilita a comparação dos desempenhos ao longo dos anos. Desde a sua primeira avaliação, 
fornece dados sobre a qualidade dos sistemas educacionais do Brasil como um todo, das regiões geográficas e das 
unidades federadas (estados e Distrito Federal). O SAEB é realizado a cada dois anos e avalia uma amostra 
representativa dos alunos regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino 
Médio, de escolas públicas e privadas, localizadas em áreas urbanas e rurais.  
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Quadro 1 – Percentual de alunos da 4ª série do Ensino Fundamental por estágio de construção 
de competências em Matemática - Brasil – 2001. 

Estágio  População % 

Muito Crítico  462.428  12,5   
Crítico  1.467.777 39,8    
Intermediário  1.508.517 40,9    
Adequado  249.969  6,8      
Avançado  546  0       
Total  3.689.237 100     

Fonte: MEC/INEP/DAEB. 

Observa-se no Quadro 1, que o desempenho adequado foi alcançado por menos de     

10% dos alunos. Estes foram os estudantes que demonstraram ter construído as competências 

desejáveis para as quatro séries iniciais do ensino básico, ou seja, ser capazes de interpretar 

problemas matemáticos e de desenvolver procedimentos adequados para suas resoluções.  

Quadro 2 - Construção de competências e desenvolvimento de habilidades na resolução de 

problemas em cada um dos estágios para a 4ª série do Ensino Fundamental  

Muito crítico  

Não conseguem transpor para uma linguagem matemática específica 
comandos operacionais elementares compatíveis com a 4a série. (Não 
identificam uma operação de soma ou subtração envolvida no problema ou 
não sabem o significado geométrico de figuras simples).  

Crítico  
Desenvolvem algumas habilidades elementares de interpretação de problemas 
aquém das exigidas para a 4a série. (Identificam uma operação envolvida no 
problema e nomeiam figuras geométricas planas mais conhecidas). 

Intermediário  

Desenvolvem algumas habilidades de interpretação de problemas, porém 
insuficientes ao que se espera para alunos da 4a série. (Identificam, sem 
grande precisão, até duas operações e alguns elementos geométricos 
envolvidos no problema). 

Adequado  

Interpretam e sabem resolver problemas de forma competente. Apresentam as 
habilidades compatíveis com a 4a série. (Reconhecem e resolvem operações 
com números racionais, de soma, subtração, multiplicação e divisão, bem 
como elementos e características próprias).  

Avançado  

São alunos maduros. Apresentam habilidades de interpretação de problemas 
num nível superior ao exigido para a 4a série. (Reconhecem, resolvem e 
sabem transpor para situações novas todas as operações com números 
racionais envolvidas num problema). 

Fonte: MEC/INEP/SAEB. 
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC) atualizou em fevereiro 2007 a série histórica do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), comparável desde 1995, complementando as informações com 

os resultados da última edição da avaliação, em 2005. Os dados desta série podem ser 

observados no Gráfico 1. 

Gráfico 12. Médias de proficiência em Matemática de alunos brasileiros de 4a e 8a séries do 

Ensino Fundamental e 3o ano do Ensino Médio de 1995 a 2005. 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP/SAEB 

Os resultados em Matemática são surpreendentes, pois demonstram que os alunos de 

modo geral, permaneceram com desempenho muito abaixo do esperado para as séries finais do 

1º e 2º ciclos3 e do 3º ano do Ensino Médio. Portanto, os dados do SAEB (2005) mostram que 

o desempenho dos alunos em Matemática, de forma geral, não melhorou de modo 

significativo.  

                                                 
2  No eixo das ordenadas, estão as escalas de desempenho que descrevem as competências e as habilidades que 
os alunos são capazes de demonstrar. A escala de proficiência é única para as séries avaliadas, em cada 
disciplina. Ela apresenta os resultados de desempenho dos estudantes de cada uma dessas séries, em uma mesma 
métrica.  
   A escala é numérica e varia de 0 a 500. Como os números indicam apenas uma posição, é feita uma 
interpretação pedagógica dos resultados por meio da descrição, em cada nível, do grupo de habilidades que os 
alunos demonstraram ter desenvolvido, ao responderem às provas. É possível saber, pela localização numérica do 
desempenho na escala, quais habilidades os alunos já construíram, quais eles estão desenvolvendo e quais ainda 
faltam ser alcançadas. (Ver ANEXO 1) 
 
3 1º Ciclo corresponde aos alunos do Ensino Fundamental da 1ª à 4ª série. 
  2º Ciclo corresponde aos alunos do Ensino Fundamental da 5ª à 8º série.  
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Diante do contexto apresentado acima, de baixo rendimento dos alunos em Matemática 

na 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio nos últimos 10 anos, fica 

clara a necessidade de políticas específicas para a melhoria da qualidade na Educação 

Matemática no Brasil. Dentre várias medidas governamentais, surgiu o Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), como uma proposta que auxiliasse na mudança deste quadro 

preocupante. O PNLD, ao avaliar e propor mudanças aos livros didáticos adotados no Ensino 

Básico, pode influenciar a qualidade do ensino, uma vez que o livro didático pode servir de 

orientação para os planos de ensino a serem desenvolvidos pelos professores.  

Para tanto, é preciso avaliar o quanto os livros didáticos estão estimulando o 

desenvolvimento da habilidade dos alunos em resolverem problemas matemáticos de 

diferentes naturezas, por meio de resoluções variadas das situações propostas.  

 Portanto, o presente estudo objetiva analisar coleções de livros didáticos de 

Matemática do Ensino Fundamental presentes nos Guias do PNLD de 2004 e 2007 (de 1a a 4a 

séries) e de 2005 e 2008 (de 5a a 8a séries). Busca-se observar o impacto deste plano no 

tratamento dos problemas de estrutura aditiva (adição e subtração) e multiplicativa 

(multiplicação e divisão), quanto aos significados das operações apresentados e quanto às 

formas de representação simbólica trabalhadas nas situações-problema. 

Espera-se, a partir desta análise, identificar se houve, ou não, evolução na diversidade 

dos problemas de estrutura aditiva e multiplicativa apresentados em coleções das quatro 

últimas edições apresentadas nos Guias do PNLD.  

Como referencial teórico, o presente estudo se apoiará na Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud, nos estudos de Carpenter e Moser no que se refere à classificação 

dos problemas de estrutura aditiva e nos estudos de Terezinha Nunes e Peter Bryant para a 

classificação dos problemas multiplicativos. 
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1.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO EIXO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

 Em conformidade com Onuchic (1999, p.199), desde o período da história antiga 

egípcia, chinesa e grega, registros de problemas matemáticos são encontrados.  

 Nas últimas décadas, educadores matemáticos têm ressaltado que a resolução de 

problemas desempenha um papel central no desenvolvimento matemático. 

Lester (1985) define a resolução de problemas como um conjunto de ações levadas a 

cabo para desempenhar uma tarefa e Mayer (2000) a considera como uma descoberta de um 

caminho que leva de uma situação a outra e envolve uma série de operações mentais. Polya 

(1981), ao discutir o papel da resolução de problemas matemáticos no aprendizado da 

Matemática, afirma que a resolução de problemas matemáticos é uma arte prática que todos 

podem aprender, é a arte de fazer Matemática:  
Significa ter a capacidade para resolver problemas não apenas rotineiros, mas 
problemas que requerem algum grau de originalidade e criatividade. Assim, a primeira 
e mais importante tarefa do ensino da Matemática escolar é dar ênfase ao trabalho 
matemático na resolução de problemas (POLYA, 1981, p. 9). 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN), a opção por 

organizar o trabalho pedagógico a partir da resolução de problemas “traz implícita a convicção 

de que o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações 

desafiadoras para resolver e trabalhar para estratégias de resolução de problemas” (BRASIL, 

1998, p.40). 

 Assim, acredita-se que o ensino da Matemática se torna mais relevante à medida que 

são utilizados problemas desafiadores, ao invés de se basear apenas em exercícios que 

remetem à reprodução de fórmulas, em situações que se distanciam dos interesses dos alunos. 

Ainda, conforme os PCN de Matemática: 
   A resolução de problemas matemáticos possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos 
   e desenvolver capacidades para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. 
   Desta forma, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de 
   conceitos e procedimentos matemáticos, bem como ampliar a visão que têm dos 
   problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança 
   (BRASIL, 1998, p.40). 
 
 Outros referenciais teóricos da Educação Matemática, como a Teoria do Campos 

Conceituais, também tem colocado a resolução de problemas em posição de destaque no 

ensino e no aprendizado da Matemática. Vergnaud (1997), considera que existe uma série de 

fatores que influenciam a formação e o desenvolvimento de conceitos e que o conhecimento 

conceitual deve emergir dentro de situações-problema. Assim, a compreensão de um conceito, 
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por mais simples que seja não emerge apenas de um tipo de situação, assim como uma simples 

situação envolve mais que um conceito. Portanto, as competências e concepções dos alunos 

vão se desenvolvendo ao longo do tempo, por meio de experiências com um grande número de 

situações, e, na abordagem dos conceitos, devem-se considerar as interligações entre os 

mesmos, ou seja, os campos nos quais os mesmos se inserem.  

 Dessa forma, tem-se destacado a importância do trabalho, em sala de aula, com 

problemas de diferentes graus de complexidade que estimulem o raciocínio lógico-matemático 

dos alunos. Vergnaud (1997), ao diferenciar cálculos numéricos (procedimentos de cálculo) e 

cálculos relacionais (estabelecimento de relações), alerta que uma mesma expressão numérica 

pode ser indicada para a resolução de problemas de diferentes naturezas, sendo, assim, 

necessário atentarem para a variedade de números e de relações envolvidos em diferentes 

situações. 

 Portanto, na resolução de problemas matemáticos, o tratamento de situações simples, 

complexas e diversificadas, oferece ao aluno a oportunidade de pensar por si mesmo, construir 

estratégias de resolução e argumentação, relacionar diferentes conhecimentos, enfim, 

perseverar na busca de uma solução viável. E, para isso, os desafios devem ser reais e fazer 

sentido.   

 Alguns estudos, como os de Hughes (1986), mostram que crianças em torno de quatro 

anos já apresentam habilidade para resolver problemas, desde que dadas as condições 

adequadas. Sabe-se, ainda que, mesmo antes de entrarem na escola, as crianças já resolvem 

problemas, criando suas próprias estratégias de solução, como já demonstraram Groen e 

Resnick (1977). Em situações informais, é possível observar crianças resolvendo problemas 

envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Assim, cabe discutir a possibilidade de 

explorar esse interesse espontâneo sobre quantidades e operações sobre as mesmas, que as 

crianças parecem demonstrar, estimulando, já no início da escolarização, o desenvolvimento 

de uma compreensão mais ampla da realidade, utilizando os recursos que a Matemática pode 

oferecer. 

           Uma abordagem contrária seria a de um ensino com ênfase em procedimentos que 

tornam a Matemática algo arbitrário e destituído de sentido (conforme destacado por 

CARRAHER; T.; CARRAHER; D.; SCHLIEMANN; 1998). A ênfase em algoritmos e outros 

procedimentos formais podem levar os alunos a aprenderem técnicas, mas, que nem sempre 

saibam quais são as situações adequadas aos mesmos. 
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            Borba e Santos (1997) levantaram o desempenho de alunos de 3ª série sobre problemas 

de adição e subtração e observaram que a maioria das dificuldades apresentadas pelas crianças 

era referente ao cálculo relacional (relativo à compreensão das relações envolvidas) e não ao 

cálculo numérico (referente ao uso do algoritmo). Embora estes se fizessem presentes quando 

havia o envolvimento de agrupamentos e reagrupamentos de dezenas, centenas e outras ordens 

numéricas. Portanto, os dois aspectos (relacionais e de operacionalização numérica) precisam 

ser igualmente focados no ensino de Matemática.  

           Ao propor ao estudante a resolução de problemas, selecionados, ou não, do livro 

didático, é fundamental conhecer o contexto em que os estudantes se encontram, para que se 

possa planejar e efetivar mais adequadamente a prática pedagógica, envolvendo os alunos 

ativamente em seus aprendizados matemáticos. Como enfatiza Janvier (1996), “é preciso 

valorizar o estudante como ser social e histórico, inserido num contexto, pensemos num 

aprendiz que “faz”, que é ativo”. (p.124).  

 É numa postura construtivista que se valoriza o conhecimento prévio dos estudantes e 

o que “fala” a eles, incentivando a curiosidade, o raciocínio, o questionamento sobre o 

problema em si, ao invés de se reforçar o desenvolvimento de regras operatórias mecânicas, 

desprovidas de significados para os mesmos. Sabe-se que o processo de construção de 

significados relacionado a uma disciplina é complexo, e, como ressaltou Micotti (1999), “é 

imprescindível se planejar considerando o ritmo de desenvolvimento dos aprendizes”. (p. 

159). 

 A resolução de problemas como eixo de ensino e aprendizagem pode ser um caminho 

para o desenvolvimento de habilidades e competências nas diversas fases escolares. Como 

observado anteriormente, nos Quadros 1 e 2 e Gráfico 1, os níveis de habilidades e 

competências dos alunos brasileiros está muito aquém do desejado e, assim, é preciso buscar 

formas de estimular os alunos a interpretarem e resolverem problemas competentemente, 

fazendo uso correto de procedimentos matemáticos.  

 O objetivo final da resolução de problemas é o desenvolvimento conceitual por parte 

dos alunos e, dessa forma, segue-se uma discussão de como conceitos são desenvolvidos e de 

uma abordagem teórica que analisa as dimensões a serem consideradas na formação de 

conceitos.  
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1.2. Formação de conceitos 

 

1.2.1. A Teoria dos Campos Conceituais 

 

 A formação de conceitos matemáticos é uma questão de interesse especial para a 

Educação Matemática. De acordo com Pais (1999), nesta área do conhecimento, “um de seus 

objetivos é, justamente, estudar condições que possam favorecer a compreensão das 

características essenciais dos conceitos pelos alunos” (p.51).   

 A Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1993), considerada pelo próprio autor 

como cognitivista por fornecer uma estrutura à aprendizagem, oferece contribuições 

importantes para uma abordagem dos conceitos em sala de aula. 

 Para Vergnaud, a Teoria dos Campos Conceituais tem por objetivo: 

 
Propiciar uma estrutura às pesquisas sobre atividades cognitivas complexas, em 
especial com referência às aprendizagens científicas e técnicas. Trata-se de uma teoria 
psicológica do conceito, ou melhor, da conceitualização do real, que permite situar e 
estudar as filiações e rupturas entre conhecimentos, do ponto de vista de seu conteúdo 
conceitual (1997. p.1).  
 

 Outra característica atribuída a essa teoria diz respeito ao seu caráter pragmático. Isso 

porque, na opinião de Vegnaud, 
um conceito não pode ser reduzido à sua definição, principalmente se nos interessamos 
por sua aprendizagem e seu ensino. É através das situações dos problemas a resolver 
que um conceito adquire sentido para a criança (...). Falar em elaboração pragmática 
não significa abstrair a natureza dos problemas para os quais um conceito novo oferece 
resposta - tais problemas tanto podem ser teóricos, como práticos (VERGNAUD, 
1997, p. 2). 
 

 Em síntese, segundo Vergnaud:  
A operacionalidade de um conceito deve ser aprovada através de situações variadas. O 
pesquisador deve analisar uma grande variedade de comportamentos e esquemas para 
compreender em que consiste do ponto de vista cognitivo, este ou aquele conceito (...). 
A definição pragmática de um conceito recorre, portanto, ao conjunto das situações 
que constituem a referência de suas diversas propriedades, e ao conjunto dos esquemas 
utilizados pelos sujeitos nessas situações (1997, p. 8). 
 

 Os esquemas, noção importante na teoria dos campos conceituais, são entendidos 

como “a organização invariante do comportamento para uma classe de situações dadas” 

(VERGNAUD, 1987, p. 2). No entanto, como ressalta Franchi (1990), “é importante marcar 

que a característica de ser invariante não se refere aos elementos formais que definem uma 

classe de situações, nem mesmo às ações” (p.194). 
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 Assim, Pais (1999)  acredita que “o conhecimento dos invariantes, são uma passagem 

crucial para que  a formação do conceito evolua” (p.55). 

 Franchi acrescenta que: 
O conceito de esquema é particularmente bem adaptado para designar e analisar 
classes de situações para as quais o sujeito dispõe em seu repertório, a um momento 
dado de seu desenvolvimento e sob certas circunstancias, de competências necessárias 
ao tratamento relativamente imediato da situação. Mas ele é igualmente válido para a 
descoberta e invenção em situação de resolução de problemas. Muitos esquemas são 
evocados sucessivamente e mesmo simultaneamente em uma situação nova para o 
sujeito (1999, p. 166). 
 

 Porém, o esquema não funciona necessariamente do mesmo modo em diferentes 

classes de situações – conhecidas ou a se desenvolverem. O autor explica que um esquema 

permite gerar uma classe de comportamentos diferentes em função das características 

particulares de cada situação da classe a que se destina (VERGNAUD, 1997, p. 19). 

 Por exemplo, no primeiro caso, para uma mesma classe de situações, observam-se 

comportamentos amplamente automatizados, organizados por um só esquema. No segundo 

caso, por sua vez, em situações desconhecidas, percebe-se “sucessiva utilização de vários 

esquemas, que podem entrar em competição e que, para atingir a solução desejada, devem ser 

acomodados, descombinados e recombinados” (idem, p.2). 

 Nas considerações de Vergnaud, isso só é possível porque o esquema abrange as 

seguintes categorias de elementos: 
• Invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) que dirigem o 

reconhecimento, pelo sujeito, dos elementos pertinentes da situação e a tomada da 
informação sobre a situação a tratar; 

• Antecipação da meta a atingir, efeitos esperados e eventuais etapas intermediárias; 
• Regras de ação do tipo “se... então...” que permitem gerar a seqüência das ações 

dos sujeitos; 
• Interferências (ou raciocínios) que permitem “calcular” as regras e as antecipações 

a partir das informações e do sistema de invariantes operatórias de que os sujeitos 
dispõem (1997, p. 19). 

 
É importante abordar no ensino da Matemática classes de situações que mobilizem os 

mesmos invariantes para que os alunos observem regularidades e particularidades de conceitos 

e conteúdos e, assim, desenvolvam seus conhecimentos matemáticos. 

 Para Vergnaud (1997), grande parte dos conhecimentos são competências, as quais são 

entendidas como a capacidade que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver problemas. Elas 

são inteiramente operacionais, ou seja, baseia-se no saber fazer. Apesar disso, muitas são 

pouco explicáveis, o que pode se construir num obstáculo para a sua apreensão. A 
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competência está relacionada a compreensões internalizadas, pois ela é “como um iceberg cuja 

parte visível é muito pequena em relação à parte submersa” (MAIA, 2000, p. 2).  

 O desenvolvimento de competências é um dos objetivos da Educação Matemática, pois 

ampliar a autonomia do aluno para a resolução de problemas pode ser um caminho para tornar 

a Matemática mais atrativa.  

 Sumariamente, “a competência é formada por conceitos explícitos e conhecimentos 

implícitos e é traçada pela ação do aluno diante das situações” (MAGINA, CAMPOS, NUNES, 

GITIRANA, 2001, p. 11).  

 Neste sentido, Vergnaud propõe, então, um referencial que dê acesso, sobretudo, ao 

lado submerso do “iceberg” (MAIA, 2000, p. 3). 

 Portanto, esse teórico define um conceito como uma tríade de conjuntos inter-

relacionados, a saber: 
S - conjunto de situações que dão sentido ao conceito (referência); 
I - conjunto das invariantes em que se baseia a operacionalidade dos esquemas 
(significado); 
R - conjunto das formas de linguagens (ou não) que permitem representar 
simbolicamente o conceito, suas propriedades, as situações e os procedimentos de 
tratamento (significante) (VERGNAUD, 1991, p.8). 
 

 A definição apresentada aponta para a necessidade de considerar-se o plano das 

situações, o dos invariantes operatórios e os das representações simbólicas, simultaneamente, 

no estudo do desenvolvimento e funcionamento de um conceito. Como afirma Vergnaud 

(1997), “geralmente não há correspondência direta entre significantes e significados, nem 

entre invariantes e situações. Não se pode, pois, reduzir o significado aos significantes nem às 

situações” (p.9). 

 A partir das premissas acima explicitadas, um campo conceitual é definido como: 
Um conjunto de situações cuja apropriação requer o domínio de vários conceitos de 
naturezas diferentes, Essa situação (S) refere-se às realidades, que são trabalhadas pela 
criança a partir do reconhecimento de suas invariantes (I) que, por sua vez, são 
expressos por um conjunto de representações simbólicas (R)  (VERGNAUD, 1991 
p.30). 
 

 Magina et al (2001) assinalam também, como uma das razões para estudar os conceitos 

matemáticos à luz da Teoria dos Campos Conceituais, a condição de abordá-los não numa 

perspectiva isolada, mas como um conjunto de conceitos inter-relacionados com conjuntos de 

situações. 
Os conceitos matemáticos traçam seus sentidos a partir de uma variedade de situações. 
E cada situação normalmente não pode ser analisada com a ajuda de apenas um 
conceito. Em outras palavras, nem um só conceito nem uma situação isolada dá conta 
do processo de aquisição de um conhecimento (VERGNAUD, 1986, p. 28). 
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 Assim, Vergnaud (1986) acredita que os conhecimentos desenvolvidos por uma 

criança são inseridos em campos conceituais. Alguns desses conceitos desenvolvem-se por um 

longo período de tempo, iniciando-se a partir dos 4 ou 5 anos e indo até os 15 ou 16 anos de 

idade, aproximadamente, e o saber nas crianças forma-se, tanto nos aspectos práticos quanto 

nos aspectos teóricos, a partir de situações que o sujeito precisa dominar, ou seja, problemas a 

resolver.  

 Ainda segundo Vergnaud (1991), a ampliação da perspectiva conceitual de uma 

criança exige a competência para a realização do cálculo relacional, que a capacita para a 

escolha da operação adequada ao que o problema propõe, e competência para a realização do 

cálculo numérico correspondente. Os grifos se referem a uma diferenciação feita por 

Vergnaud, na qual é distinguido o cálculo numérico do cálculo relacional, como diferentes 

competências para a resolução de problemas e operações. Os cálculos numéricos são as 

resoluções dos algoritmos propriamente ditos ou de outros procedimentos numéricos. Os 

cálculos relacionais envolvem operações de pensamento necessárias para compreender os 

relacionamentos envolvidos na operação. 

 Estes são aspectos essenciais a serem considerados e, assim, tanto a diversificação 

quanto a contextualização de situações colocadas para os alunos parecem ser importantes, no 

sentido de ajudá-los a operar e relacionar situações de aprendizagens de diferentes maneiras. 

As discussões que seguem focam nas particularidades dos conceitos desenvolvidos nos 

campos aditivos e multiplicativos, focos do presente estudo. 

 

1.2.2. O campo conceitual das estruturas aditivas 

 

  O campo conceitual das estruturas aditivas é constituído de situações que envolvem a 

adição e a subtração isoladamente ou a combinação dessas duas operações, bem como outros 

conceitos matemáticos como, por exemplo, medidas de grandezas. 

 Nos estudos de Vergnaud, ao analisar as estratégias utilizadas pelas crianças e as 

dificuldades que elas apresentavam para resolver os problemas de adição e subtração, foram 

classificados os problemas aditivos em seis categorias, nas quais cada estrutura é 

exemplificada, conforme adaptação de Santos (2006): 
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• Composição de duas medidas - Problema estático não ocorrendo aumento 

nem diminuição das quantidades envolvidas, apenas um combinação entre 

elas.  

Exemplo 14: 

 Na sala de aula da 4ª série temos 18 alunos. Treze são meninas. Quantos são meninos? 

•  Transformação ligando duas medidas - Ocorre uma transformação no 

estado inicial de uma quantidade, resultando em seu estado final. 

Exemplo 2: 

 Ricardo coleciona carrinhos. Ele ganhou 13 de seus colegas. Agora ele tem 18. Quantos 

carrinhos ele tinha antes? 

• Relacionamento estático ligando duas medidas - Duas quantidades distintas 

são tratadas a partir de comparação entre as mesmas. 

Exemplo 3: 

 Tiago tem 18 figurinhas. Ele tem 13 a mais que Felipe. Quantas figurinhas Felipe têm? 

• Composição de duas transformações - Sobre uma quantidade inicial ocorrem 

duas transformações sucessivas que podem ser expressas por uma terceira 

transformação “composição das anteriores”. 

Exemplo 4: 

 Mário tinha 18 bolinhas. Perdeu 6 de manhã e 7 à tarde. Quantas ele em agora? 

• Transformação ligando dois relacionamentos - Envolve a adição de dois 

números relativos, ou seja, uma operação externa de transformação de 

resultados. 

Exemplo 5: 

 Lourdes devia R$ 18,00 a Nelson. Ela pagou R$ 13,00. Quanto ela ainda deve? 

• Composição de dois relacionamentos estáticos - À semelhança da primeira 

categoria “composição de estados-medidas” há composição de estados-

relativos. 

 

 

                                                 
4 Os exemplos 1, 2, 3, 4, e 5 e foram retirados do trabalho de Rute Elizabete de S. R. Borba, Cristiane Azevedo 
dos S. Pessoa e Regina B. dos Santos – Problemas aditivos apresentados nos livros didáticos da 1ª à 4ª série. In: 
49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1997, Belo Horizonte, MG. Anais da 49ª 
Reunião Anual da SBPC, 1997.  
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Exemplo 6: 

 Pedro devia 18 bolas a Tarcísio, mas Tarcísio agora está devendo 13 bolas a Pedro. 

Quantas bolas Pedro ainda devem a Tarcísio?  

 Semelhantemente à classificação proposta por Vergnaud (1987), os estudos de 

Carpenter e Moser (1982) e Greno, Riley e Helder (1983) categorizam os problemas aditivos 

observando fatores de ordem semântica, descrevendo quatro tipos básicos de problemas de 

adição e subtração, os quais se subdividem em 16 estruturas diferentes, dependendo do valor 

desconhecido na situação-problema. 

  

1. Problemas que envolvem combinação (“combine”): estes descrevem um 

relacionamento estático entre uma quantidade e as partes que a compõem, 

apresentando as seguintes variações: 

      1.1. Combinação - todo desconhecido 

Exemplo 1:  
No censo de 2000 foram registrados os seguintes dados: 
População urbana: 137 694 439 habitantes 
População rural: 31 847 004 habitantes. 
Em seu caderno use o algoritmo da adição e descubra a população do Brasil no censo 
2000 (DANTE, 2004, 3ª série, p. 79). 
 
1.2. Combinação - parte desconhecida 

Exemplo 2: 
Faça arredondamentos e copie em seu caderno o valor mais próximo do valor exato. 
Uma escola tem 2033 alunos. Os meninos são 797. Qual o número de meninas? (DANTE, 
2002, 3ª série, p.82). 

 
2. Problemas que envolvem mudança (“change”): envolvem um relacionamento 

dinâmico, pois, a partir de uma quantidade inicial e através de uma ação direta ou 

indireta, causa-se um aumento ou diminuição na mesma. Podem-se observar as 

seguintes variações: 

       2.1. Mudança - resultado desconhecido - situação de acréscimo 

Exemplo 3: 
Um pomar que tem 496 laranjeiras vai ser ampliado com a plantação de 317 novas                      
laranjeiras. Quantas laranjeiras, aproximadamente, terão esse pomar? (DANTE, 2004, 
3ª série, p.73).  
 
2.2. Mudança - resultado desconhecido - situação de decréscimo 

Exemplo 4; 
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Lúcia tinha R$ 745,00 e gastou R$ 19,00. Com quanto ficou?(DANTE, 2004, 3ª série, 

p.82) 

2.3. Mudança - transformação desconhecida - situação de acréscimo 

Exemplo:5 

No balcão da padaria havia 193 pãezinhos, quando chegou o padeiro com mais alguns, 
recém-saídos do forno. No final, ficaram 345 pãezinhos no balcão. Quantos pãezinhos o 
padeiro acrescentou? (IMENES, 2004, p. 37).  
 

2.4. Mudança - transformação desconhecida - situação de decréscimo 

Exemplo 6:  

No  início do dia, um supermercado tinha 2.285 latas de leite em pó. No final do dia havia 
782 latas. Quantas latas de leite foram vendidas neste dia?(DANTE, 2004, p. 1002)  
 
2.5. Mudança - série inicial  desconhecida - situação de acréscimo 

Exemplo 7: 
 
Pensei em um número, somei 26 e obtive 71. Em que número pensei? (IMENES, 2007, 

p.87) 

2.6. Mudança - série inicial desconhecida - situação de decréscimo 

Exemplo 8: 
Se Roberta der 29 figurinhas a Mariana, esta ficará com 71 figurinhas. Quantas 
figurinhas Mariana tem?(DANTE, 2004, 3ª série, p. 88).  
 
3. Problemas que envolvem igualização (“equalize”): envolvem a mesma espécie de 

ação encontrada nos problemas de mudança, mas existe, também, uma comparação 

envolvida entre duas quantidades. Problemas de igualização envolvem a mudança de 

uma das quantidades para que as duas venham a ter o mesmo número de atributos. 

Apresentam as seguintes variações: 

       3.1. Igualização – aumento na quantidade menor 

Exemplo 9: 
Minha coleção tem 138 selos. - Disse o menino. Minha coleção tem 285. - Disse a 
menina. Quantos selos faltam para o menino ficar com a mesma quantidade da 
menina?(IMENES, 2007,3ª série, p.75). 
 
3.2. Igualização – decréscimo na quantidade maior 

Exemplo 105: 

                                                 
5 Este exemplo  foi retirado  do livro  de 5ª série  de Luiz Roberto Dante, página 65, Coleção Tudo é Matemática  
editada em 2005. O mesmo foi adaptado para exemplificar melhor os problemas de  Igualização – decréscimo na 
quantidade maior, haja vista, que nos livros analisados só foi encontrado um problema deste tipo. 
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Paulo tem 12 figurinhas e Jairo, 22. Quantas figuras precisam ser retiradas de Jairo para 
que ambos fiquem com a mesma quantidade? 
 
4. Problemas que envolvem comparação (“compare”): envolvem a comparação entre        

 duas quantidades. Ao contrário dos problemas de mudança e de igualização, que 

 envolvem uma dinâmica, estes são estáticos, com as seguintes variações:  

 
4.1. Comparação - diferença desconhecida - termo a mais 

 Exemplo 11: 
 Numa eleição o candidato A recebeu 3475 votos e o candidato B, 1948 votos. Quantos 
votos A recebeu a mais do que B? (DANTE, 2004, 3ª série, p. 83).  
 
4.2. Comparação – diferença desconhecida – termo a menos 

Exemplo126 
Rômulo tem 36 anos e seu irmão, Denis, tem 27. Quantos anos Denis têm a menos que 
Rômulo? 
 

       4.3.  Comparação – quantidade menor desconhecida – termo a mais 

       Exemplo 13: 
       Vera comeu 17 brigadeiros, ela comeu 6 a mais que Solange. Quantos brigadeiros 
Solange comeu? 
 

4.4. Comparação – quantidade menor desconhecida – termo a menos   
Exemplo 14: 
Paula e Igor criam coelhos. Paula tem 16 coelhos e Igor tem 5 a menos que Paula. 
Quantos coelhos Igor tem? 
 

      4.5.  Comparação – quantidade maior desconhecida – termo a mais 
Exemplo 15: 
No meu sonho, todos os preços tinham baixado. Veja só que maravilha! Uma bicicleta, 
um aparelho de som e uma TV que custavam respectivamente 20,00; 15,00 e 18,00 reais 
baixou para 12,00; 7,00 e 13,00 reais simultaneamente. Só que, por azar, no meu sonho 
eu tinha apenas R$ 30,00! Quanto dinheiro a mais eu precisaria ter para comprar os três 
artigos juntos? (IMENES, 2007, p. 227).  
 
 

      4.6. Comparação – quantidade maior desconhecida – termo a menos 

Exemplo 16: 

                                                                                                                                                          
 
6 Os exemplos 12, 13, 14 e 16  foram retirados do trabalho de Rute Elizabete de S. R. Borba, Cristiane Azevedo 
dos S. Pessoa e Regina B. dos Santos – Problemas aditivos apresentados nos livros didáticos da 1ª à 4ª série. In: 
49ª Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1997, Belo Horizonte, MG. Anais da 49ª 
Reunião Anual da SBPC, 1997.  
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Ana Paula tem 24 canetas. Ela tem 11 canetas a menos que Maria, sua prima. Quantas 
canetas Maria têm? 
 

Vergnaud e Durand (1976), a partir de seus estudos com crianças de 1ª a 4ª séries, 

observaram que os problemas mais difíceis são aqueles nos quais o verbo que dá a informação 

numérica é contrário à operação necessária para a sua resolução. São exemplos dessas 

dificuldades, situações que falam em “menos”, “perdeu”, “deu” e que ofereçam a pista de 

problemas de subtração quando, na verdade, são de adição, e, do mesmo modo, palavras- 

chave como “mais”, “ganhou”, “recebeu” sugerem problemas de adição, podendo ser de 

subtração.  

Podem-se observar relações estreitas entre as classificações propostas por Vergnaud 

(1987) e a de Carpenter e Moser (1982), mas será adotada na presente pesquisa, para os 

problemas de estrutura aditiva, a segunda classificação, por envolver apenas números naturais. 

 Além dos problemas de estrutura aditiva, os problemas de estrutura multiplicativa 

possuem diversos significados, como se pode constatar na discussão que segue. 

 

1.2.3. O campo conceitual das estruturas multiplicativas 

 

 Segundo a concepção de Vergnaud, no campo conceitual das estruturas multiplicativas, 

assim, como todo campo conceitual, o aluno não constrói um único conceito em torno de um 

problema, mas constrói um campo de conceitos que lhes dão sentido num campo de 

problemas. Ainda segundo Vergnaud (1991), o campo conceitual das estruturas multiplicativas 

consiste em todas as situações que podem ser analisadas como proporções simples e múltiplas 

para as quais, normalmente, é preciso multiplicar e/ou dividir. Para ele, diferentes conceitos 

matemáticos estão associados a estas situações, entre elas estão às funções lineares e não-

lineares, espaços vetoriais, análise dimensional, números racionais, a multiplicação e a 

divisão.  

 Muitas vezes o campo multiplicativo é tratado como uma extensão ou continuidade da 

adição, sendo o campo multiplicativo incorretamente reduzido a uma adição de parcelas 

repetidas. Vale salientar que embora multiplicações possam ser resolvidas via adição de 

parcelas repetidas, as bases de raciocínio destas operações são diferenciadas. 

 Em conformidade com Nunes e Bryant (1997), ao estudar o campo multiplicativo a 

criança deve aprender a entender um conjunto inteiramente novo de sentidos de número e o 

novo conjunto de invariantes relacionadas à multiplicação e à divisão e não mais à adição e 
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subtração, pois as situações de raciocínio multiplicativo não envolvem ações de unir e separar. 

Partindo desse pressuposto, a conexão entre multiplicação e adição não é conceitual, mas está 

centrada no processo de cálculo, ou seja, o cálculo da multiplicação pode ser feito usando-se a 

adição repedida, mas os sentidos de número e os invariantes envolvidos na multiplicação são 

distintos dos da adição. 

 Nunes e Bryant (1997) argumentam, em conformidade com Piaget e Szeminska 

(1971), que há uma importante transformação qualitativa no pensamento das crianças quando 

elas entendem a multiplicação e a divisão. Sob este aspecto, afirmam que há muitos níveis 

diferentes de raciocínio multiplicativo. E descrevem os seguintes tipos de problemas que 

envolvem diferentes lógicas para a estrutura multiplicativa: 

1. Correspondência um-a-muitos: São situações que envolvem a idéia de proporção, 

trabalhando com a ação de replicar, na qual o número de replicações é conhecido como 

fator escalar. São apresentadas as seguintes formas de problemas: 

1.1 Multiplicação: 

Exemplo 1.1: Numa viagem, um ônibus pode transportar 42 pessoas. Em 20 viagens, 
quantas pessoas ele poderá transportar? (DANTE, 2004, 3ª série, p.123). 
 

 1.2 Problema inverso da multiplicação: 

Exemplo 1.2: Cada revista custa R$ 6,00. Com R$ 50,00 qual é o número máximo de 
revistas que podemos comprar? (DANTE, 2004, 3ª série, p.135).] 
 

      1.3 Produto cartesiano: 

 1.3.1 Direto 

Exemplo 1.3.1: Numa lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, morango e melão.  
Os sucos são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. De quantas 
maneiras você pode pedir um suco?(DANTE, 2007, 3ª série, p.109).  
 

 1.3.2 Inverso7 

Exemplo 1.3.2: Patrícia tem seis maneiras possíveis de pedir seu sorvete, sendo três as 
opções de sabor, quantas são as opções de calda?  
 
2. Relação entre variáveis – co-variação: Relaciona duas ou mais variáveis e, à medida 

que o número de variáveis aumenta, aumenta também a complexidade do problema. 

Exemplo 2: Meio quilo de açúcar custa R$ 0,80. Quanto custa um quilo?(SANTOS, 2006, 
p.8) 

                                                 
7 Este problema foi  criado para a discussão, uma vez que não foi identificado nenhum problema deste tipo     
nos livros analisados.  
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Diferentemente da relação um-a-muitos, a relação entre as duas variáveis não é 

mudada pelo número de replicações. No exemplo acima, se você comprar 20 vezes tanto 

açúcar, você deverá pagar 20 vezes tanto dinheiro.   

 

3. Distribuição: Há três valores a serem considerados: o total, o número de receptores e a 

cota (ou o tamanho da distribuição). A cota e o número de receptores estão em relação 

inversa com o outro: enquanto um cresce, o outro diminui. 

Exemplo 3: Inês tem 20 balas e quer distribuí-las igualmente entre 5 crianças. Quantas 
balas cada criança receberá?(DANTE, 2004, 3ª série, p.133). 
 
Salienta-se que os problemas inversos (da multiplicação) de correspondência um-a-muitos 

são também conhecidos como problemas de quotição e os problemas de distribuição são 

também conhecidos como partição.  

Semelhantemente à classificação de Nunes e Bryant, aqui explicitada, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (MEC, 1997) diferenciam quatro grupos de situações 

envolvendo problemas multiplicativos: Comparativa, Proporcionalidade, Configuração 

Retangular e Combinatória. 

      1.   Comparativa: É estabelecida uma comparação entre quantidades trabalhadas. 

Exemplo 1:  
Rita tem R$ 15,00 e Marcelo tem o triplo dessa quantidade. Quanto tem 
Marcelo?(SANTOS, 2006, p.9). 
 
2. Proporcionalidade: Envolve a idéia de proporção, comparando razões. 

Exemplo 2: Uma indústria de confecções produz 600 unidades de camisetas por dia. Qual 
a produção em sete dias?(DANTE, 2004, 3ª série, p.113). 
  
3. Configuração Retangular: Associação à distribuição espacial. Podem envolver 
situações associadas ao cálculo da área. 
 
Exemplo 3: Em uma apresentação de ginástica, as crianças estavam em disposição 
retangular com 17 linhas e 18 colunas para realizarem uma coreografia. Para outra 
coreografia foram retiradas 9 linhas inteiras e 2 colunas inteiras. Calcule em seu 
caderno: Quantas crianças participaram da primeira e da segunda coreografia?(DANTE, 
2004, 3ª série, p. 126). 
  
4.   Combinatória: Envolvem situações que consistem basicamente em escolher e agrupar 
os elementos de um conjunto, ou seja, relaciona-se à idéia do raciocínio combinatório. 
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Exemplo 4: Ana vai vestir sua boneca. Ela tem 3 saias: marrom, verde e preta e tem 3 
blusas: amarela vermelha e azul. De quantas maneiras diferentes ela pode vestir a 
boneca, combinando uma saia com uma blusa?(DANTE, 2004, 3ª série, p.110). 
 
     Outra classificação para os problemas multiplicativos foi apresentada por Vergnaud 

(1983, 1991), a qual descreve três grandes classes de problemas multiplicativos que envolvem 

relações ternárias e quaternárias: isomorfismo de medidas, produto de medidas e proporções 

múltiplas. Essas classes de problemas apresentam subdivisões, ou seja, subclasses, conforme 

exemplos a seguir. 

1. Isomorfismo de medidas: A primeira grande forma de relação multiplicativa é uma 

relação entre quatro quantidades; duas quantidades medidas de um certo tipo, enquanto 

o restante são medidas de outro tipo (VERGNAUD, 1991, p.197-210). 

Exemplo 1: Tem-se 3 pacotes de iogurte. Há 4 copinhos de iogurte em cada pacote. 
Quantos copinhos de iogurte têm-se ao todo?(SANTOS, 2006, p.10). 
 
             O esquema de estrutura deste problema é o seguinte (daí que seja entendido como 

relação quaternária): 

                     1 pacote  → 4 iogurtes 

                     3 pacotes → x iogurtes 

2. Produtos de medida: Esta forma de relação consiste em uma relação ternária entre 

três unidades, das quais uma é o produto das outras duas. (VERGNAUD, 1991, p. 211-

224).  

             O produto de medidas é uma estrutura que consiste na composição cartesiana de 

duas medidas para encontrar a terceira, como acontece com os problemas que envolvem 

volume, área e combinatória. 

Exemplo 2.1: Três rapazes e 4 moças querem dançar. Cada rapaz quer dançar com cada 
uma das moças e cada moça com cada um dos rapazes. Quantos pares possíveis há?( 
SANTOS, 2006, p.10). 
 
3. Proporções múltiplas: envolvem uma relação ternária, mas esses implicam numa 

relação intrínseca dos significados e não podem ser resolvidas apenas com o produto 

das outras duas medidas, como ocorre nos problemas de produto de medidas.  

Exemplo 3: Vou viajar com um grupo de amigos. Somos 8 pessoas e vamos passar 10 dias 
em um hotel cuja diária é de R$ 50,00. Qual será o valor de que cada pessoa vai pagar de 
hotel ao final da viagem?( SANTOS, 2006, p.11). 
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O quadro, que segue, mostra os tipos de problemas, propostos por Vergnaud (1983, 

1991) com seus respectivos exemplos, evidenciando que os problemas podem ser de 

multiplicação ou de divisão, dependendo da incógnita da situação-problema.   

De acordo com Batista (2002), as três classes de problemas propostas por Vergnaud se 

diferenciam em relação ao nível de dificuldade. Os problemas de isomorfismo podem ser 

resolvidos ora por um operador escalar (como, por exemplo, quando se estabelece a relação 1 

carro: 4 rodas; 3 carros: x rodas, sabe-se que 1 está para 4, assim como 3 está para 12, ou seja, 

3 são 3 vezes 1 e 12 são 3 vezes 4), ora por um operador funcional (como, no exemplo 

anterior, 1 está para 4, assim como 3 está para 12, ou seja, 4 são 4 vezes 1, assim como 12 é 

para 3 vezes 4), pois, ora têm-se medidas no plano numérico, ora no plano dimensional. 

Isomorfismos são mais fáceis de o aluno compreender. Já os problemas do tipo produtos de 

medidas não são fáceis de analisar sob a forma de operador escalar ou operador funcional, 

porque ambas as medidas presentes no problema se encontram no aspecto numérico e resultam 

numa terceira medida de natureza distinta. Assim, observa-se que os problemas de produto de 

medidas são mais complexos do que os problemas de isomorfismo de medidas. 

 

Quadro -38- Tipos de problemas de estrutura multiplicativa propostos por Vergnaud (1983, 
1991), com seus respectivos exemplos. 

  
 Isomorfismo Produto de Medidas Proporções Múltiplas 
Multiplicação Tenho 3 caixas de 

chocolate. Em cada caixa 
há 12 chocolates. 
Quantos chocolates eu 
tenho? 

Tenho 3 saias (verde,azul 
e amarela) e 2 blusas 
(branca e preta). Quantas 
combinações de roupas 
podem fazer, usando 
todas as blusas com todas 
as saias? 

Vou viajar com um grupo 
de amigos. Somos 8 
pessoas e vamos passar 
10 dias em um hotel cuja 
diária é de R$ 50,00. 
Qual será o valor de que 
cada pessoa vai pagar de 
hotel ao final da viagem? 

Divisão  Isomorfismo Partição 
Paguei R$20,00 por 4 
caixas de chocolate. 
Quanto custou cada 
caixa? 
Isomorfismo Quotição 
Gabriel tem R$ 20,00 e 
quer comprar caixas de 
chocolate que custam R$ 
5,00 cada uma. Quantas 
caixas ele pode comprar? 

Com as saias e as blusas 
que eu tenho, posso fazer 
6 combinações. Tenho 3 
saias. Quantas são as 
blusas? 

Fiz uma viagem com um 
grupo de amigos. Somos 
8 pessoas e passamos 10 
dias em um hotel. O 
nosso gasto total com as 
diárias foi R$ 4.000,00. 
Quanto foi cada diária? 

  
                                                 
8 Este quadro foi retirado do trabalho de Cristiane Azevedo dos Santos - QUEM DANÇA COM QUEM: A 
COMPREENSÃO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO DOS 7 AOS 17 ANOS - Projeto de Pesquisa 
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação para o Curso de Doutorado em 2006.  
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 Na presente proposta de pesquisa será utilizada a classificação de Nunes e Bryant 

(1997) para os problemas de estrutura multiplicativa, que possui estreita relação com a 

classificação proposta por Vergnaud (1983, 1991) e a apresentada pelos PCN (MEC, 1997). A 

classificação de Nunes e Bryant (1997) foi selecionada para a análise proposta nesta pesquisa, 

uma vez que evidencia, de forma clara, a diferença de natureza entre problemas aditivos e 

multiplicativos. Salienta-se que os problemas de relação entre variáveis (co-variação) não 

serão analisados na presente investigação, uma vez que se trata de um tipo de problema de 

natureza mais complexa (que pode envolver números decimais e que são a base da 

compreensão de funções – conteúdo matemático não abordado de forma explícita nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental).  

 Além dos diferentes significados que as operações aritméticas podem assumir e os 

invariantes das mesmas (sejam relações entre os dados de situações e das operações entre si, 

sejam propriedades específicas da adição, subtração, multiplicação e divisão), uma terceira 

dimensão importante ao desenvolvimento conceitual são as representações simbólicas, 

discutidas a seguir. 

 

1.2.4.   O papel das  representações simbólicas na resolução de problemas matemáticos 

 

Jerome Bruner, tendo como seu principal objeto de estudo a aquisição dos processos 

cognitivos pelos seres humanos, estudou como se dá a gradual aquisição de conhecimentos que 

servirão como instrumento para o homem decifrar o meio que o cerca (transformando-o e 

dominando-o), bem como para a solução de problemas, a conceituação de realidade observada 

(através de sistemas de representação adequados), o raciocínio e o reconhecimento 

perceptíveis. 

Em seus estudos, Bruner (1969), confere uma nítida ênfase à linguagem como o 

principal meio de representação simbólica da realidade, tanto concreta quanto abstrata. O 

homem constrói o conceito que adquire do mundo através dos símbolos lingüísticos (palavras) 

aos quais, gradualmente, vai atribuindo significados ao nível subjetivo e consensual. Para 

Bruner, há uma relação intrínseca entre o modo de representação visual (ou icônico) e a 

representação lingüística. Ele observa que a representação visual (um desenho, por exemplo) é 

uma das primeiras formas de comunicação utilizada pela criança, juntamente com as 

representações ativas. As representações ativas feitas pelas crianças em seus primeiros 

estágios de desenvolvimento, por sua vez, correspondem à tentativa de representação de 
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determinadas realidades, através da supressão do estágio de representação lingüística. Como 

por exemplo, podemos citar a criança que quando ouve a palavra buraco, lhe vem 

imediatamente à cabeça o ato de cavar; quando ouve a palavra água, igualmente, lhe passa pela 

mente a ação de beber ou tomar banho, e, daí por diante. A criança, dessa forma, vai 

elaborando inúmeras representações ativas que objetivam substituir a linguagem ainda mal 

formada e em processo de desenvolvimento. Segundo Bruner (1969), na tentativa de adquirir 

conhecimentos básicos para decifrar o meio em que está inserido, o homem acaba por discernir 

estratégias sistemáticas de comportamento, reconhecendo, continuamente, regularidades dentro 

da complexidade dos fenômenos do mundo que o cerca. A partir daí, ele começa a formar 

conceitos estratégicos que, com o passar do tempo, devidamente assimilados e 

sedimentalizados, permitir-lhe-ão influir sobre o meio, com o poder de moldá-lo e transformá-

lo.  

Bruner (1969) afirma que a verdadeira construção de conceitos pela criança é um 

processo que leva algum tempo para amadurecer em sua plenitude. Primeiramente, o que de 

fato ocorre, é a captação, pela criança, de níveis de representação do mundo menos complexos, 

a conseqüente assimilação e construção de conceitos elementares pela mesma, até que um nível 

de representação superior da realidade possa ser atingido e dominado pela criança. Assim, o 

autor supracitado, em sua obra, diferencia três níveis de representação da realidade distintos: a 

representação ativa, a representação icônica (ou visual) e, finalmente, a mais complexa 

denominada de representação simbólica na qual a criança começa a dominar os símbolos 

lingüísticos e começa a entrar em contato com a comunicação oral e escrita, abandonando os 

tipos de representações ativas e visuais por ela, outrora, usadas. Portanto, é a partir das diversas 

formas de representação simbólica que a criança passa a enxergar e representar um mundo que 

até então estava escondido.  

Mais especificamente relacionado à compreensão matemática, Duval (2003) defende a 

estreita relação entre registros de representações semióticas, o funcionamento cognitivo e a 

compreensão da Matemática. Em sua Teoria dos Registros de Representação, Duval (2003) 

aponta que uma análise do conhecimento matemático é, em sua essência, uma análise do 

sistema de produção de representações semióticas desse conhecimento, pois o raciocínio 

matemático está intrinsecamente relacionado ao uso de representações mentais e simbólicas 

externas e toda comunicação matemática é estabelecida baseada nessas representações. 

Segundo este autor, uma das características importantes da atividade matemática é a 

diversidade de representações semióticas que são mobilizados quando do ensino e da 
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aprendizagem da Matemática. Esta diversidade, no entanto, é raramente levada em 

consideração nos processos de ensino. Segundo Duval (2003), a articulação entre diferentes 

registros é condição necessária para a compreensão matemática.  

Conforme discutido anteriormente, segundo Vergnaud (1987), os conceitos 

matemáticos se desenvolvem a partir de três dimensões: invariantes, situações e 

representações. Invariantes referem-se, essencialmente, às propriedades abstraídas pelo sujeito 

para uma classe delimitada de situações, servindo para a organização das ações; as situações 

dão significado aos conceitos, e as representações consistem de todas as representações 

simbólicas, lingüísticas, gráficas ou gestuais que podem ser usadas para representar os 

invariantes, situações e procedimentos. A compreensão dessas dimensões integradas parece 

favorecer uma maior preocupação didática em encontrar situações que sejam significativas 

para o estudo de cada conceito em questão, ampliar o leque de situações que mobilizam tal 

conceito e focalizar o desenvolvimento das representações simbólicas utilizadas pela criança 

no percurso de seu desenvolvimento conceitual. 

Analisando mais detalhadamente a influência das representações sobre o raciocínio 

devem-se considerar alguns aspectos. O primeiro consiste na possibilidade que os sistemas 

simbólicos têm em favorecer que determinados aspectos/princípios de um conceito fiquem 

mais salientes enquanto outros podem ficar mais obscurecidos (Vergnaud, 1987). Por exemplo, 

quando se trabalha o sistema de numeração com material dourado no quais as barras permitem 

que sejam visualizadas as unidades constituintes, o princípio da decomposição é salientado. O 

mesmo não ocorre, entretanto, se são utilizadas fichas coloridas para marcar as unidades, 

dezenas e centenas. 

Outra importância da representação simbólica para o raciocínio consiste na 

possibilidade de diferentes organizações de uma mesma tarefa ao serem usadas diferentes 

representações. Um estudo que ilustra esse aspecto foi o realizado por Selva (1998). Ela 

analisou as estratégias de crianças de seis a oito anos resolvendo problemas de divisão com 

material concreto, lápis/papel e oralmente. Crianças com material concreto tendiam a usar, 

geralmente, estratégias de representação direta das quantidades e ações do problema, enquanto 

as crianças de outros grupos apresentavam usos bem mais flexíveis de estratégias, que incluíam 

adições / subtrações repetidas e fato memorizado, por exemplo. 

            Um terceiro aspecto relativo à influência dos sistemas simbólicos sobre o raciocínio 

refere-se aos casos em que o próprio sistema de sinais usado torna-se objeto de pensamento 

para o sujeito (BORBA, 2002). Sendo sistemas simbólicos foco de estudo, pode-se refletir 
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sobre semelhanças e diferenças entre representações. Entretanto, nem sempre é fácil 

estabelecer relações entre diferentes representações. Para isso, devem ser consideradas as 

especificidades de cada representação, sua amplitude e seus limites. Sendo assim, deve-se ter 

cuidado no processo de ensino-aprendizagem em não limitar uma nova representação às 

possibilidades de outra já familiar, mas aproveitar essa familiar como base para a ampliação de 

novos conhecimentos. 

            Vergnaud (1987) tem apontado a importância do uso de diferentes representações no 

trabalho com conceitos matemáticos, pois representações distintas podem ser salientes ou 

opacas para diferentes aspectos de um mesmo conceito. Neste sentido, o uso de diferentes 

representações no ensino dos conceitos matemáticos tem sido bastante recomendado. É preciso 

que esta variedade seja considerada e observar-se se livros didáticos têm buscado atender a esta 

recomendação, o que será um dos focos de análise do presente estudo.  

Tem-se defendido, por grande parte dos educadores matemáticos, que o aprendizado 

matemático centre-se na resolução de problemas e que estes envolvam uma variedade de 

situações, ou seja, contextos variados, significados de números e de operações diversificados, 

uma variedade de propriedades e relações e uma diversidade de representações simbólicas. O 

conjunto destes aspectos possibilita um maior desenvolvimento conceitual, bem como a não 

diversidade pode limitar a compreensão dos alunos, como aponta Silva: 
É preciso cuidar para que, na busca de melhores soluções para as crianças que afluem 
às séries iniciais..., não acabemos por criar situações propícias para manter essas 
crianças nos níveis mais elementares de aprendizagens, prejudicando seu 
desenvolvimento potencial (SILVA, 1999, p.28). 

  
 Tratar de significados e propriedades mais simples e já compreendidas pelos alunos, 

bem como restringir as representações utilizadas àquelas já constantes de seus repertórios 

usuais, pode ser uma forma de manter os alunos em níveis elementares de aprendizado e não 

instigá-los a um desenvolvimento conceitual mais amplo.   

 Desta forma, o livro didático de Matemática para as séries iniciais pode trazer em seu 

contexto uma variedade de problemas que permitam colocar os alunos diante de situações 

desafiadoras, e o uso de diversas formas de representação simbólica, em busca de uma maior 

compreensão dos conceitos matemáticos, bem como do conhecimento de estratégias 

diversificadas de resolução de problemas.  

 Portanto, investigar a resolução de problemas nos livros didáticos de Matemática para 

o Ensino Fundamental, quanto à freqüência dos tipos de problemas (de estrutura aditiva e 

multiplicativa) e quanto às formas de representação simbólica utilizadas, no que diz respeito 
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ao impacto trazido pelo Plano Nacional do Livro Didático nas suas últimas edições (nas séries 

iniciais e finais do Ensino Fundamental) nestas dimensões, são aspectos que serão abordados 

na presente pesquisa. 

 

 1.3 Algumas considerações sobre o Livro Didático  

 

1.3.1 Conceituando o livro didático 

 

 O livro didático (neste texto também referido como LD), dada à importância que 

assume no contexto escolar, tem se tornado nas últimas décadas, preocupação de estudos e 

pesquisas da área educacional. Embora presente no imaginário de qualquer um dos sujeitos 

que compõem a situação didática, para Batista (2000), conceituar o que vem a ser o livro 

didático não parece uma tarefa tão simples. Apesar de conceituá-lo como aquele “livro ou 

impresso empregado pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino e 

formação” (idem, p.543), o autor já referido, após fazer uma longa reflexão acerca dos 

problemas que podem resultar da conceituação por ele apresentada, é coerente ao mostrar a 

complexidade que envolve essa fonte de informação, concluindo que “esse material que 

constrói diferentes modos de articulação com o trabalho de ensino é, por fim, um objeto 

multifacetado, que possui diferentes dimensões, relacionadas às condições  com base nas quais 

é constituído” ( BATISTA, 2000 p. 566).  

 Segundo Bittencourt (1998), 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 permanentes à lógica do mercado”. (p. 71). No entanto, por considerá-lo 

também um objeto de múltiplas facetas, a autora caracteriza-o, ainda, como um “depósito dos 

conteúdos escolares, um instrumento pedagógico e um veículo portador de um sistema de 

valores, de uma ideologia, de uma cultura” (BITTENCOURT, 1998, p. 72). 

             Para Lajolo (1996), um livro para ser considerado didático deve ser utilizado de forma 

metódica no ensino de um determinado objeto humano. Para tanto, “o livro didático é passivo 

de uso na situação específica da escola, ou seja, de aprendizado coletivo e orientado por um 

professor”. ( p. 5). 

 Portanto, independente das aproximações e distanciamentos que contornam os 

conceitos atribuídos ao livro didático, pesquisadores e especialistas no tema são unânimes em 

afirmar que esse é, reconhecidamente, um instrumento ou recurso importante no processo 



 

 

43

escolar de ensino e de aprendizagem, e, para a grande maioria dos professores, sua principal 

ferramenta de trabalho. 

 

1.3.2 O espaço ocupado pelo livro didático na sala de aula 

 

           De acordo com os estudos realizados por Coracini, para uma parcela significativa dos 

professores causa espanto à possibilidade de não ter o livro didático sempre a disposição. 

Segundo ela, 
embora reconhecendo os defeitos dos livros, muitos professores preferem adotar um     
por diversas razões: os alunos ficam perdidos, sem referência para estudar; o 
professor tem parâmetros (reconhecidos) para definir o que deve ensinar e não perde 
tempo com conteúdos menos importantes, além, é claro, da economia de tempo para 
preparar as aulas (1999, p. 35). 

 
 Por esse motivo, a autora acredita que a importância dessa temática se intensifica 

quando se constata, através das pesquisas, que “os livros didáticos constituem muitas vezes o 

único material de acesso ao conhecimento tanto por parte de alunos quanto por parte de 

professores que neles buscam legitimação e apoio para suas aulas” (CORACINI, 1999, p.11). 

  Ainda segundo Coracini (1999), o LD é o centro do processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente nos níveis Fundamental e Médio, a “ponto de nos levar a questionar se o ensino 

está centrado no aluno, como gostariam pedagogos e professores, ou no livro didático, do qual 

professor não seria senão o mediador” (p. 35). Sobre esse aspecto, Oliveira (2007) afirma que 

é o LD quem, inclusive, determina o caráter atribuído ao papel do professor no processo 

educativo. Encarado como algo que está a serviço da relação professor-aluno, no pensamento 

desses autores, o livro “está para o aluno como o prolongamento da ação do professor” (p. 27). 

Portanto, pode-se apreender que o livro didático como ferramenta de trabalho para o 

professor, passou a ser instrumento imprescindível, para a maioria dos docentes, no 

desenvolvimento de suas aulas. Não há, portanto, como questionar a importância que este 

recurso didático desempenha no planejamento e na execução das aulas no Ensino Básico. 

 

1.3.3 Histórico do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e sua influência na 

melhoria dos livros didáticos de Matemática para o Ensino Fundamental 

 
Inicialmente, serão apresentados alguns comentários sobre as ações governamentais, 

investidas em políticas públicas para o Livro Didático no Brasil. Tais ações referem-se ao 



 

 

44

período entre 1930 a 2008, a fim de melhor se compreender as circunstâncias em que se insere 

o livro didático atualmente. 

 
1.3.3.1 Evolução das políticas públicas para o livro didático no Brasil 
 

Segundo os dados do FNDE/MEC (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

e Ministério da Educação) a evolução do livro didático no Brasil pode ser apresentada da 

seguinte forma: 

1929 - O Estado cria um órgão específico para legislar sobre políticas do livro didático, o 

Instituto Nacional do Livro (INL), contribuindo para dar maior legitimação ao livro didático 

nacional e, conseqüentemente, auxiliando no aumento de sua produção.  

1938 - Por meio do Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, o Estado institui a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD), estabelecendo sua primeira política de legislação e controle de 

produção e circulação do livro didático no País.  

1945 - Pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, o Estado consolida a legislação sobre as 

condições de produção, importação e utilização do livro didático, restringindo ao professor a 

escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º.  

1966 - Um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para 

o Desenvolvimento Internacional (Usaid) permite a criação da Comissão do Livro Técnico e 

Livro Didático (Colted), com o objetivo de coordenar as ações referentes à produção, edição 

e distribuição do livro didático. O acordo assegurou ao MEC recursos suficientes para a 

distribuição gratuita de 51 milhões de livros no período de três anos. Ao garantir o 

financiamento do governo a partir de verbas públicas, o programa revestiu-se do caráter de 

continuidade.  

1970 - A Portaria nº 35, de 11/3/1970, do Ministério da Educação implementa o sistema de 

co-edição de livros com as editoras nacionais, com recursos do Instituto Nacional do Livro 

(INL).  

1971 - O Instituto Nacional do Livro (INL) passa a desenvolver o Programa do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (Plidef), assumindo as atribuições administrativas e de 

gerenciamento dos recursos financeiros até então a cargo da Colted. A contrapartida das 
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Unidades da Federação torna-se necessária com o término do convênio MEC/USAid, 

efetivando-se com a implantação do sistema de contribuição financeira das unidades 

federadas para o Fundo do Livro Didático.  

1976 - Pelo Decreto nº 77.107, de 4/2/76, o governo assume a compra de boa parcela dos 

livros para distribuí-los a parte das escolas e das unidades federadas. Com a extinção do INL, 

a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) torna-se responsável pela execução do 

programa do livro didático. Os recursos provêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e das contribuições das contrapartidas mínimas estabelecidas para 

participação das Unidades da Federação. Devido à insuficiência de recursos para atender 

todos os alunos do ensino fundamental da rede pública, a grande maioria das escolas 

municipais foi excluída do programa.  

1983 - Em substituição à Fename, é criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), 

que incorpora o Plidef. Na ocasião, o grupo de trabalho encarregado do exame dos 

problemas relativos aos livros didáticos propõe a participação dos professores na escolha dos 

livros e a ampliação do programa, com a inclusão das demais séries do Ensino Fundamental.  

1985 - Com a edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, o Plidef dá lugar ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que traz diversas mudanças, como:  

 

. Indicação do livro didático pelos professores;  

. Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das 

especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a 

implantação de bancos de livros didáticos;  

. Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas e comunitárias;  

. Fim da participação financeira dos Estados, passando o controle do processo decisório para 

a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos professores.  

1992 - A distribuição dos livros é comprometida pelas limitações orçamentárias e há um 

recuo na abrangência da distribuição, restringindo-se o atendimento até a 4ª série do Ensino 

Fundamental.  
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1993 - A Resolução FNDE nº 6 vincula, em julho de 1993, recursos para a aquisição dos 

livros didáticos destinados aos alunos das redes públicas de ensino, estabelecendo-se, assim, 

um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição do livro didático.  

1995 - De forma gradativa, volta a universalização da distribuição do livro didático no 

Ensino Fundamental. Em 1995, são contempladas as disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa. Em 1996, a de Ciências e, em 1997, as de Geografia e História.  

1996 - É iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD 1997. 

Esse procedimento foi aperfeiçoado, sendo aplicado até hoje. Os livros que apresentam erros 

conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou discriminação de qualquer tipo 

são excluídos do Guia do Livro Didático.  

1997 - Com a extinção, em fevereiro, da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a 

responsabilidade pela política de execução do PNLD é transferida integralmente para o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa é ampliado e o 

Ministério da Educação passa a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de 

Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Estudos Sociais, História e 

Geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental público.  

2005 - São distribuídos livros didáticos de todos os componentes curriculares de 1ª série, 2ª a 

4ª série reposição e complementação e a todos os alunos de 5ª a 8ª série.  

2007 - O FNDE adquire 110,2 milhões de livros para reposição e complementação de 

matrículas para 2ª a 4ª serie (3º ao 5º ano) e a grade completa para alunos de 1ª e 5ª a 8ª 

série (1º e 2º e 6º ao 9º ano) para beneficiar, no ano letivo de 2008, 31,1 milhões de alunos de 

139,8 mil escolas públicas.  São adquiridos, ainda, 18,2 milhões de livros para 7,1 milhões 

de alunos de 15,2 mil escolas públicas de ensino médio. Seguindo a meta progressiva de 

universalização do livro para o ensino médio, o atendimento do livro didático amplia-se com 

a aquisição de livros didáticos de História e de Química. A grade é completada em 2008, com 

a compra de livros de Física e Geografia.  

2008 - Distribuição de livros didáticos de todos os componentes curriculares, Alfabetização, 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências de 1ª, 5ª a 8ª série e 

reposição e complementação aos alunos de 2ª a 4ª série.  
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No histórico acima, verifica-se que, a partir de 1930, se observam reformas 

administrativas relevantes à educação brasileira como, por exemplo, a criação do Ministério da 

Educação (MEC) em 1930 e a criação do Instituto Nacional do Livro (INL) em 1937, durante 

o Estado Novo. Segundo Freitag  o INL, como órgão subordinado ao MEC: 

Estruturou-se em vários órgãos operacionais menores, entre os quais a coordenação do 
livro didático. Competia a essa coordenação: planejar as atividades relacionadas com o 
livro didático e estabelecer convênios com órgãos e instituições, que assegurassem a 
produção e distribuição do livro didático (1997, p.12). 
 

 Enquanto gerenciador, este órgãos ocupou-se com a concepção de Livro Didático, 

definindo-o. Que concepção escolar pode supor serem vigentes na época, para que fosse 

necessária a publicação de decreto-lei definindo o que deveria ser concebido com livro 

Didático? O decreto-lei 1.006 de 30/12/1938 busca dirigir esta questão. Oliveira (2007) apud 

Freitag et al, cita-nos que o referido decreto:  

 
Define, pela primeira vez, o que deveria ser entendido por livro didático Didático.  
“Art. 2º - 1º Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a matéria das 
disciplinas constantes dos programas escolares; 2º - livros de leitura de classe são os 
livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de 
livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livros de classe, manual, livro didático” 
( p. 12-13). 
 

O mesmo Decreto-lei 1.006 de 30/12/1938 cria a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), novo órgãos ligado ao INL, que estabeleceu condições para produção, importação e 

utilização do livro didático (Ministério da Educação, 2002, p.49).  A partir daí, consolidam-se 

estratégias de gerenciamento da distribuição de livros no país; pode-se dizer, de “controle” 

devido ao contexto político do Estado Novo. Freitag et al, indica-nos sobre a CNLD que: 

 
Cabia a essa comissão examinar e julgar os livros didáticos, indicar livros de valor para 
tradução e sugerir abertura de concurso para produção de determinadas espécies de 
livros didáticos ainda não existentes no país. Como bem destaca Bomény (cf. Bomény, 
1984:33), essa comissão tinha muito mais a função de um controle político-ideológico 
que propriamente uma função didática. No artigo 20 do decreto em questão são 
enumerados onze impedimentos à autorização do livro e somente cinco dizem respeito 
a questões genuinamente didáticas. (1984:35) (1997, p. 13). 

 

 Nesta fase, o Livro Didático é submetido essencialmente, à “ideologia” e “controle” do 

Estado. Apesar do fim do regime de ditadura em 1945, a CNLD continua exercendo suas 

funções, através do Decreto-lei 8.460/45 com algumas mudanças, como indica-nos Freitag et 

al, (1997): 
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a) Deliberações relativas ao processo de autorização para adoção do uso do livro 

didático;  
b) Deliberações relativas ao problema de atualização e substituição dos mesmos; 
c) Deliberações que representam algumas precauções em relação à especulação 

comercial. ( p.14). 
 

Pode-se perceber, através dos itens “a” e “b”, relevante consonância com o Decreto-lei 

1.006/38, desde então, última legislação em vigor. Assim, aspectos concernentes à autorização 

são centralizados e a escolha dos livros permanece, segundo os próprios critérios da CNLD 

(liderada pelo poder governamental vigente). 

Quanto ao item “c”, à especulação comercial, alude ao embate de força, presente nos 

anos de atuação da CNLD, período de 1938 a 1966, que abrange a passagem do Estado Novo 

ao regime democrático; onde interesses econômicos e políticos entre forças conservadoras e 

progressistas, marcam substancialmente, a economia brasileira, consequentemente a economia 

do Livro Didático.  
 Pode-se perceber através do histórico das Políticas Públicas para Livro Didático no 

Brasil fornecido pelo FNDE/MEC, o qual já se referiu  anteriormente, que não se destacou 

ações voltadas ao Livro Didático na Década de 50. Vale ressaltar, que os anos 50 antecedem a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (LDB – Lei 4024, 20/12/61).  

 A LDB de 61, discutida durante 13 anos, antes de sua promulgação; ou seja, de 1948 a 

1961, realça o embate de interesses da sociedade civil (ex: Campanha em Defesa da Escola 

Pública) e o Estado. Onde o Livro Didático insere-se nesta fase? Certamente, em discussão aos 

rumos da própria escola pública. Consideravelmente, a década de 50 é marcada por discussões 

mais que ações governamentais à educação brasileira. 

 É no âmbito internacional que se observa políticas voltadas ao Livro Didático, no final 

da década de 50. Segundo o Ministério da Educação e Cultura:  

 
Em 1959, quando se realizou em Genebra a XXII Conferência Internacional de 
Instrução Publica para o propósito de estabelecer recomendações concernentes à 
elaboração, escolha e utilização de livros-texto, os representantes de 57 países foram 
unânimes em reconhecer que a disponibilidade de material de ensino era uma 
conseqüência natural do principio de obrigatoriedade escolar. De fato, além da escolha 
do professor, deve o Estado fornecer aos alunos livros e outros materiais didáticos 
necessários à execução do currículo. Esta tem sido a política adotada pelos países cujos 
sistemas escolares, atingiram alto nível de eficiência (1969, p.17). 
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 As recomendações da XXII Conferência Internacional de Instrução Pública começam a 

ser consideradas no Brasil, através do Decreto nº. 59.355 de 04/10/66, que criou a Comissão 

do Livro Técnico e do Livro Didático – COLTED, substituindo a Comissão Nacional do Livro 

Didático – CNLD (criada em 1938). 

 As atividades da COLTED efetivam-se a partir de 06/01/67, quando foi firmado o 

convênio MEC / SNEL / USAID (Ministério da Educação e Cultura / Sindicato Nacional de 

Editores de Livros e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional). A 

finalidade da COLTED, segundo o Ministério da Educação e Cultura (1969, p. 18) era de 

incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do Ministério da Educação e Cultura 

relacionadas com o aperfeiçoamento do Livro-texto e do livro-técnico (p.18). 

As deliberações expressas no decreto de 06/01/67 do convênio MEC / SNEL / SNEL / 

USAID suscitaram várias críticas; como afirma Freitag et al.: 

 
   O que os funcionários e assessores do MEC descrevem como ajuda da USAID era 
   denunciada por críticos da educação brasileira como um controle americano do 
   mercado livreiro, especialmente do mercado do livro didático. Esse controle garantia 
   por sua vez o controle, também ideológico, de uma fatia substancial do processo 
   educacional brasileiro (1997, p.14). 
 

 Romanelli, em História da Educação no Brasil de 1930 / 1973, aponta o acordo de 06 

de janeiro de 1967 – MEC – SNEL – USAID de cooperação para Publicações Técnicas, 

Cientificas e Educacionais que:  

 
   Por esse acordo, seriam colocados no prazo de 3 anos, a contar de 1967, 51 milhões 
   de livros nas escolas. Ao MEC e o SNEL incumbiriam apenas responsabilidades de 
   execução, mas, aos técnicos da USAID, todo o controle, desde os detalhes técnicos de 
   fabricação do livro, até os detalhes de maior importância como: elaboração, ilustração  
   e distribuição  de livros, além da orientação das editoras brasileiras no processo de 
   compras de direitos autorias de editores não-brasileiros, vale dizer americanos. 
   (2001, p. 213). 
 

 Apesar do final do acordo MEC / SNEL / USAID previsto no prazo de três anos, o 

MEC assegurou a continuação da distribuição gratuita de livros, reestruturando o 

gerenciamento do Livro Didático no Brasil. 

 A década de 70 é marcada por mudanças; a começar, pela extinção da COLTED em 

1971, sendo substituída pelo Programa do Livro Didático – PLID, a principio sob 

responsabilidade do INL (fundado em 1937), quando o INL assumiu as atribuições 
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administradas e de gerenciamento dos recursos financeiros, até então sob a responsabilidade 

da COLTED. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, P.49).  

 Em 1976, a Fundação Nacional de Material Escolar FENAME (criada em 1968), 

assume caráter executor, substituindo o INL. Segundo Freitag et al.:  

 
   A partir de então passou a ser da competência da FENAME: 
   1. Definir as diretrizes para a produção de material escolar e didático e assegurar sua 
   distribuição em todo território nacional; 
   2. Formular programa editorial; 
   3. Executar os programas do livro didático; 
   4. Cooperar com instituições educacionais, cientifica e culturais, publicas e privadas, 
   na execução de objetivos comuns (1997 p.15). 
 

 Nota-se que algumas competências, outrora da USAID passaram a ser executadas pela 

FENAME. Freitag et al. aponta que: 

 
   É em 1980, que pela primeira vez aparece explicitamente à vinculação da política 
   governamental do livro didático com a criança carente, quando são lançadas as 
   diretrizes básicas do PLIDEF (Programa do livro Didático – Ensino Fundamental), 
   posteriormente acrescidas do PLIDEM e PLIDESU, respectivamente, programas do 
   livro didático para o ensino médio e supletivo (1997, p.16). 
 

O que se destaca na década de 80 são ações assistencialistas centralizadas como 

merenda escolar e material didático (cadernos, lápis, etc.), distribuídos pela Fundação de 

Assistência ao Estudante – FAE (criada em 1983), como órgão substitutivo a FENAME; 

desencadeando a substituição do PLIDEF ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

em 1985, com expressivas mudanças, tais como: 

 
   - Indicação dos livros pelos professores; 
   - Reutilização do livro implicando na abolição do descartável e aperfeiçoamento das 
      especificações   técnicas   para  sua produção, visando maior durabilidade e    
                   possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; 
   - Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas e comunitárias
     (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p.50). 
 

 Os itens supracitados apontam caminhos à melhoria da qualidade pedagógica, gráfico-

editorial e de distribuição do livro no Brasil. 

 Portanto, pode-se destacar que é na década de 80 que ocorre a abolição do livro 

descartável, antes feito em papel de má qualidade, com baixos custos e altas tiragens. Estes 

livros advindos dos governos militares em parceria com a USAID; enfim assumem caráter 

durável, melhorando a qualidade externa de suas edições – melhorias gráfico-editoriais.  
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 Quanto à distribuição do livro didático esta passa a ser gerenciada pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), “autarquia federal vinculada ao MEC e 

responsável pela captação de recursos para o financiamento de programas voltados para o 

Ensino Fundamental” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p. 7), no inicio da década de 

90. 

 Pela resolução 06/93 – FNDE, o MEC:  

 
   Vinculou recursos para aquisição do didático para os sistemas públicos, na ordem de 
   270 milhões de UFIR (152 milhões de reais em junho / 93) significando R$ 7,00 por 
   aluno. Assim estabeleceu-se um fluxo regular de recursos para aquisição e distribuição 
   do livro didático (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, P.50). 
 

 Enfim, a década de 90 é marcada pelo fluxo regular de recursos para aquisição e 

distribuição do livro didático pelo FNDE, órgão que assume as funções da FAE, extinta em 

1997 e assumida  pelo processo decisório de políticas para a avaliação do livro didático.  

 

1.3.3.2 - Avaliação dos livros didáticos 

 

Em 1985 ocorreu a criação do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD.  Este 

programa destaca-se como marco de diretrizes para as políticas voltadas à qualidade do Livro 

Didático. Neste período, o Ministério da Educação, assinalou que essas diretrizes eram 

baseadas em cinco pontos centrais: 

 
   (I) Centralização das ações de planejamento, compra e distribuição; (II) utilização 
   exclusiva   de  recursos  federais;  (III)  atuação restrita à compra de livros, sem 
   participação no campo da produção editorial, deixada a cargo da iniciativa privada; 
   (IV) escolha do livro pela comunidade escolar; (V) distribuição gratuita do livro a 
   alunos  e adolescentes  (2002, p.16).  
 

 A produção editorial brasileira, desenvolvida na iniciativa privada, a aquisição do 

Ministério da Educação das obras produzidas e a distribuição nas escolas públicas fizeram 

deste órgão um agente intermediário entre o Estado e o livro didático na sala de aula. O 

Ministério da Educação atua como provedor e executor do processo de escolha, aquisição e 

distribuição do livro didático nacionalmente, notavelmente pela gerência econômica e política 

do mesmo. Freitag et al. aponta que:  
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   A atuação do Estado na esfera econômica assume no Brasil características distintas às 
   dos países socialistas ou do México, onde o próprio Estado imprime os  livros – 
   texto contrata os seus autores e reformuladores e asseguram a distribuição gratuita nas 
   escolas oficiais. O modelo brasileiro assemelha-se mais ao francês ou alemão, onde a 
   produção do livro, desde a formulação dos seus conteúdos, até sua confecção técnica – 
   é assegurada por editoras particulares, das quais o Estado compra o produto pronto, 
   depois de ter passado pelo crivo das comissões de avaliação ( 1997, p.51).  
 
 
 Desta forma, datam somente do início dos anos 90 os primeiros passos dados pelo 

MEC para participar mais direta e sistematicamente das discussões sobre a qualidade do livro 

escolar (Ministério da Educação, 2002, p.12). Em 1993, o Plano Decenal de Educação para 

todos, trata em I – “Situações e Perspectivas da Educação Fundamental”, B – Desempenho do 

Sistema Educativo – 4 – Livro Didático que:  

 
   O livro didático constitui um dos principais insumos da instituição escolar. Os aspectos 
   referentes à sua política, econômica, gerência e pedagogia são indissociáveis das 
   demais características da questão educacional brasileira. Embora existam no mercado 
   editorial livros de inegável qualidade, o país não conseguiu formular uma política 
   consistente para o livro didático que enfatize o aspecto qualitativo (MINISTÉRIO DA 
   EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1993, p.25). 
 

 Ainda em 1993 foi criada uma comissão de especialistas formada pelo MEC “para 

avaliar a qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios gerais para 

a avaliação das novas aquisições” (Ministério da Educação, 2002, p.12), a partir de 

considerações do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) – sobre Livro Didático: 

 
   Uma nova política do livro começa a ser formulada, a partir da definição de padrões 
   básicos de aprendizagem que devem ser alcançados na Educação Fundamental. Além 
   dos aspectos físicos do livro, passarão a ser asseguradas a qualidade do seu conteúdo 
   (fundamentação psicopedagógica, atualidade da informação em face do avanço do 
   conhecimento na área, adequação ao destinatário, elementos ideológicos implícitos e 
   explícitos) e sua capacidade de ajustamento a diferentes estratégias de ensino adotadas 
   pelos professores (MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1993, p.25). 
 

 Desde então, desencadeou-se uma série de discussões sobre o tema, organizadas com a 

participação da Secretaria de Educação Fundamental - SEF, Ministério da Educação - MEC, 

Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, Conselho de Secretários de Educação - 

CONSED, União Nacional dos Dirigentes Municipais - UNDIME, coordenadores dos 

Parâmetros Curriculares Nacional - PCN, Associação Brasileira dos Editores de Livros - 

ABRALE, Sindicato Nacional dos Editores de Livros - SNEL, Câmara Brasileira do Livro - 
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CBL e por especialistas em disciplinas escolares afins. Destacam-se alguns eventos com a 

participação dos órgãos supracitados: 

 

• Brasília (20/07/195) – mesa redonda “Política do Livro Didático: Desafios da 

qualidade”; 

• São Paulo (19 e 20/10/95) – seminário “Livro Didático: Conteúdo e processo de 

avaliação”, incluindo a participação do Centro de Criação de Imagem Popular – 

CECIP e o Instituto Universitário  Formação de Mestres – IUFM;  

• Brasília (14/12/95) – (seminário “Apresentação dos critérios de avaliação do livro 

didático”.). 

 

Destes eventos decorreram outras discussões e seminários entre coordenadores e 

especialistas de áreas do saber (Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática e Estudo 

Sociais). 

As discussões em torno da avaliação dos Livros Didáticos convergiram à formulação 

dos critérios eliminatórios e classificatórios dos livros didáticos, estruturando-se em: 

 

• Critérios eliminatórios comuns    

• Critérios eliminatórios específicos 

• Critérios classificatórios comuns    

• Critérios classificatórios específicos 

 

 Os critérios eliminatórios e classificatórios comuns referem-se a todos os livros 

didáticos no Programa Nacional de Livros Didáticos, nas diversas áreas do conhecimento 

(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Estudos Sociais), enquanto os 

critérios eliminatórios e classificatórios específicos atentam à especialidade das áreas do 

conhecimento.  

A seguir, a princípio serão tratados os critérios eliminatórios e, em seguida, os critérios 

classificatórios, apresentando algumas considerações sobre a evolução destes critérios e o seu 

contexto atual na análise de livros didáticos inscritos no PNLD. 
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1.3.3.3 – Critérios eliminatórios 

 

 Datam do PNLD 1997 (1ª a 4ª séries), os critérios eliminatórios comuns apresentados 

como: 

 
• Os livros não podem expressar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação: 
• Os livros não podem conter ou induzir os erros graves relativos ao conteúdo da 

área, como por exemplo, erros conceituais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2002, p.57). 

 

 Novas propostas foram incluídas ao processo avaliativo no PNLD 99 (1ª a 4ª séries), 

sendo acrescentado como critério eliminatório “Correção e pertinências metodológicas”, ao 

lado de melhor detalhamento de “Contribuição para a construção da cidadania” e “Correção 

dos conceitos e informações básicas”. Atualmente tais critérios permanecem mantendo 

considerações do texto inicial (1999) e sugerindo novos aspectos. 

 Inicialmente, apresentamos o critério “Contribuição para a construção da cidadania”. 

 
   Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a construção 
   de ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra didática não poderá: 

• Veicular preconceito de origem, cor, condição econômico-social, etnia, 
gênero,  linguagem e qualquer outra forma de discriminação; 

• Fazer doutrina religiosa, desrespeitando o caráter leigo do ensino público. 
   Qualquer desrespeito a esses critérios é discriminatório e, portanto, socialmente 
   nocivo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.25). 
 

 O critério supracitado não foi alterado, mantendo-se como foi elaborado em 1999, 

sendo o único desta forma. 

 Quanto ao critério eliminatório “Correção dos conceitos e informações básicas”, no 

PNLD 99, segundo a publicação do MEC “Recomendações para uma política pública de livros 

didáticos”, apresentava-se como: 

 
   Respeitando as conquistas cientifica da área, um livro didático não poderá formular, 
   nem manipular erradamente os conceitos e informações fundamentais das disciplinas 
   em que se baseia, pois estará descumprindo sua função mediadora e seus objetivos 
   didático-pedagógicos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p.57). 
 

 É possível observar alterações deste texto no PNLD 2002 (5ª a 8ª séries), 

acrescentando, quanto à formulação errada dos conceitos e informações fundamentais das 

disciplinas, o fato de eliminar um livro inscrito; se este, “manipular de modo errado esses 
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conceitos e informações e exercícios ou atividades, induzindo o aluno a uma inapropriada 

apreensão de conceitos, noções ou procedimentos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, 

p.24). 

 O último critério “Correção e pertinência metodológicas” apresenta-se como: 

 
   Por mais diversificadas que sejam as concepções e práticas de ensino e aprendizagem, 
   possibilitar ao aluno a apropriação do conhecimento implica escolher uma abordagem 
   metodológica,  ser     coerente em  relação a ela e, ao mesmo  tempo, contribuir 
   satisfatoriamente para a consecução dos objetivos, quer da educação em geral, quer da 
   disciplina e do nível de ensino em questão. Por outro lado, as estratégias propostas 
   devem mobilizar e desenvolver várias competências cognitivas básicas, como a 
   compreensão, a memorização, a análise, a formulação de hipóteses e o planejamento. 
   Portanto, o livro didático não poderá, em detrimento das demais, privilegiar uma 
   única dessas competências, sob pena de induzir a um domínio efêmero dos conteúdos 
   escolares e comprometer o desenvolvimento cognitivo do educando (MINISTÉRIO 
   DA EDUCAÇÃO, 2002, p.57).  
 
 
 No PNLD 2004 (1ª a 4ª séries), quanto a este critério, há orientação para que os livros 

didáticos observem a “coerência entre a fundamentação teórico-metodológica explicitada (em 

títulos, subtítulos ou em material destinado ao professor) e aquela de fato concretizada pela 

proposta pedagógica.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.24).  

 A partir daqui, os critérios eliminatórios específicos serão apresentados, baseados em 

considerações gerais sobre o ensino da Matemática.  

 No PNLD 1998, estes critérios foram apresentados, enfatizando que: 

 
   A matemática   não   pode   ser encarada com um sistema pronto e completo de 
   conhecimentos, mas como parte integrante da atividade humana. A relação entre a 
   Matemática  e  a Sociedade, bem como influência que os fatores sócio-culturais 
   exercem sobre seu desenvolvimento e sobre as formas adotadas para seu ensino e 
   aprendizagem tem sido acentuada pelos educadores da área. Sob esse prisma, a análise 
   dos  processos  de  construção  dos conhecimentos matemáticos assume grande 
   importância. Ao  mesmo  tempo em que se desenvolve, sob o influxo de fatores 
   externos, a Matemática se organiza mediante movimentos de pensamento próprio, que 
   garantem sua coerência interna (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 
   1998, p.175). 
 

 As considerações acima são mais bem explicitadas no PNLD 2000/2001 (1ª a 4ª 

séries), permanecendo no PNLD 2004.  Portanto, as considerações que seguem sobre: 

Correção dos conceitos e informações básicas; Adequação e coerência metodológicas; 

Contribuições para a construção da cidadania condizem a critérios eliminatórios comuns e 

específicos. Em seu tratamento específico ao ensino Matemática, os critérios eliminatórios 
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chamam a atenção para a “Correção dos conceitos e informações básicas”, no ensino de 1ª a 4ª 

séries, afirmando que:  

 
   Neste estágio da escolaridade, a fixação de conceitos errados poderá ter efeitos 
   danosos para todo o aprendizado futuro e para a utilização da matemática pelo aluno 
   (...) Talvez mais séria, por ser mais insidiosa, é a indução ao erros, quando o texto, 
   embora não  contendo  explicitamente  conceitos errados, induz a erros, quer na 
   apresentação informal de exemplo para formação ou delimitação de um conceito, quer 
   em exercícios ou problemas,  ou em comentários feitos pelo autor sobre o conteúdo, 
   ou, ainda, na associação entre conceitos (...) Não se pode esquecer também a confusão 
   conceitual, em que conceitos distintos são relacionados de maneira errada ou confusa 
   (...). ( MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.36).   
 
 
 Podem-se salientar neste critério, aspectos epistemológicos, voltados à observância da 

construção de conceitos matemáticos; notavelmente necessários à reflexão no ensino de 1ª a 4ª 

séries e nas demais séries do sistema de ensino nacional. Quando à “Adequação e coerência 

metodológicas” acrescenta aos critérios eliminatórios comuns: 

 
   Saber raciocinar matematicamente, calcular mentalmente, decodificar a linguagem 
   matemática e expressar-se por meio dela requer habilidades e competências que não 
   podem ser aprendidas espontaneamente – precisam ser ensinadas. Nesse sentido, 
   qualquer  que  seja  sua opção,  o livro  didático  deve  atender a dois requisitos 
   metodológicos básicos. Em primeiro lugar, não deve privilegiar, entre as habilidades e 
   competências que deve mobilizar e desenvolver, uma única, visto que raciocínio, 
   cálculo mental, interpretação e expressão em matemática envolvem necessariamente 
   várias  delas.  Em segundo lugar, deve ser coerente com a proposta que explicita, 
   respeitando os preceitos que lhe dão identidade e permitem não só identificá-la, mas 
   compreender seu alcance. No caso de o livro didático recorrer a mais de um modelo 
   metodológico, deve indicar claramente sua articulação (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 
   2003, p.37). 
 

 Entre os aspectos didático-metodológicos mencionados acima, nota-se o 

desenvolvimento de atividades e o tratamento dado a estas, em seu conjunto (linguagem, 

construção de significados, habilidades etc.), na abordagem dos conceitos e procedimentos a 

serem desenvolvidos. Destaca-se que, por este critério: 

 
   O livro do aluno deve contribuir claramente para a construção dos significados dos 
   conceitos: assim, deve dar margem a que o professor explore diante dos exercícios do 
   livro, os procedimentos de resolução próprios dos alunos; problemas propostos sob 
   formas textuais  diversificadas,  que  exijam  seleção  de dados pertinentes, que 
   apresente várias soluções ou soluções aproximadas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
   2003, p.38). 
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 Notavelmente, a insuficiente observância aos aspectos didático-metodológicos 

apresentados, além da inadequada abordagem conceitual e social, conduz à exclusão do livro 

didático inscrito no PNLD.  

Finalmente, o critério eliminatório “Contribuição para a construção da cidadania”, 

acrescenta: 

 
• Estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da 

experiência humana com respeito e interesse; 
• Desenvolver a autonomia de pensamento, o raciocínio e a capacidade de 

argumentar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.39). 
 

 O relacionamento com o processo individual e coletivo na aprendizagem, assim como 

a participação ativa na construção do conhecimento, ressalta questões atitudinais relevantes ao 

contexto escolar no ensino de Matemática. 

 Uma vez que um livro didático (ou coleção, unidade de análise a partir de 2004) atenda 

aos princípios propostos nos critérios eliminatórios, este (a) poderá ser incluso (a) no PNLD. 

 

1.3.3.4 – Critérios classificatórios 

 

 Os critérios classificatórios dividem-se em comuns e específicos. São próprios dos 

critérios classificatórios comuns: qualidade editorial-gráfica e pertinência do manual do 

professor. Dos critérios classificatórios tem-se: adequação da apresentação de conteúdos, 

atividades propostas, integração entre temas e valorização da experiência de vida do aluno. 

Em 1997 a classificação de livros didáticos era determinada através dos critérios 

eliminatórios e classificatórios, nas quatro categorias abaixo: 

 
• Excluídos – categorias composta de livros que apresentassem erros 

conceituais, indução a erros, desatualização, preconceitos ou discriminações 
de qualquer tipo; 

• Não-recomendados – categoria constituída pelos manuais nos quais a 
dimensão conceitual se apresentasse com insuficiência, sendo encontradas 
impropriedades que comprometessem significativamente sua eficácia 
didático-pedagógica; 

• Recomendados com ressalvas – categoria composta por aqueles livros que 
possuem qualidades mínimas que justificasse sua recomendação, embora 
apresentasse também problemas que, entretanto, se levados em conta pelo 
professor, poderiam não comprometer sua eficácia; e por fim; 

• Recomendados – categoria  constituída  por  livros  que cumprissem 
corretamente sua função, atendendo, satisfatoriamente, não só a todos os 
princípios comuns e específicos, como também aos critérios mais relevantes 
da área (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p.17).  
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  Os critérios e as categorias acima mencionadas tiveram grande repercussão em vários 

setores da sociedade brasileira, marcando uma nova fase no cenário do Livro Didático 

nacional, em prol da qualidade, determinando a avaliação contínua e sistemática dos livros 

didáticos a serem adotados nas escolas públicas e servindo de referência para as escolas 

privadas. Tal fato representa um avanço na própria educação brasileira. Podemos perceber tais 

aspectos, desde a gerência da primeira avaliação em larga escala, PNLD/97. O Ministério da 

Educação (2002) relata que: 

 
   No final do primeiro semestre de 1996, os resultados do processo da avaliação dos 
   livros inscritos no PNLD/97 foram divulgados para os diferentes setores – editores, 
   autores, distribuidores, professores da escola fundamental, pais, alunos comunidade 
   universitária. Enfim, todos que compõem o círculo da produção do livro. A divulgação 
   se fez por meio de encaminhamentos às editoras de um laudo técnico de cada um de 
   seus livros excluídos e não-recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático, 
   composto por uma ficha de avaliação. No campo do consumo do livro didático, a 
   divulgação se fez de duas formas: em primeiro lugar, por meio de um intenso debate 
   na imprensa; em segundo, por meio da publicação – pela primeira vez no PNLD – de 
   um  Guia  de Livros Didáticos, no qual todos os livros que reuniram qualidades 
   suficientes para serem recomendados (com ou sem ressalvas) foram apresentados aos 
   professores (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p.14). 
 

Através da publicação do Guia de Livros Didáticos, o processo de avaliação, os 

critérios de analise, as coleções inscritas segundo sua classificação em resenhas, entre outros 

aspectos, puderam ser acompanhados sob diversos olhares. O guia passou a incorporar e 

contribuir para avanços e mudança no processo educativo das próprias disciplinas escolares, 

calcado no processo avaliativo dos livros didáticos. 

 Ressaltam-se, a seguir, as categorias do PNLD 1998, com uma inovação: 

Recomendados com Distinção. Neste período o Ministério da Educação, estabeleceu, assim, 

nova classificação aos livros didáticos: 

 
   Recomendados com distinção: são livros que se destacam entre os de boa qualidade 
   por se aproximarem mais que os outros do ideal representado pelos princípios e 
   critérios já referidos e por representarem, em relação aos demais e ao contexto escolar, 
   quer   um   patamar   de   maior exigência e rigor, quer um esforço de inovação. 
   Constituem-se  propostas pedagógicas criativas e instigantes;  
   Recomendados: são aqueles que cumprem todos os requisitos mínimos de qualidade 
   exigidos por este momento do processo de avaliação. Ainda que possam ser objeto de 
   uma ou outra pequena  restrição,  e  que  não  estejam ao abrigo de polêmicas e 
   discussões,  podem subsidiar e propiciar um trabalho didático correto e eficaz por parte 
   do professor; 
   Recomendados com ressalvas: nesta categoria estão reunidos os trabalhos meritórios 
   que, pôr este ou aquele motivo, não estão a salvo de alguma restrição pertinente. Como 
   a preocupação do MEC é exatamente destacar a seriedade de propósitos e os esforços 
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   que atinjam patamares satisfatórios de qualidade, optou-se por incluí-los nesse     
   momento, com as devidas ressalvas (MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO E DO 
   DESPORTO, 1998, p.11). 
 

A categoria “não-recomendados” é apresentada ao final do Guia de livros Didáticos 98, 

através de uma “relação dos livros que não apresentam as qualidades exigidas na avaliação 

para serem categorizados como recomendados”  (p.409). Para a escolha destes livros, o MEC 

ressaltou “especial atenção e cuidado do professor no sentido de corrigir, atualizar 

complementar e enriquecer o conteúdo e a metodologia dessas obras.”  (p. 409). 

 Para facilitar a visualização das categorias, segundo a classificação do livro, foi 

adotado o recurso das “estrelas”. Para três estrelas (***) o livro classificava-se como 

Recomendado com Distinção, duas estrelas (**), Recomendados e uma estrela (*), 

Recomendado com Ressalvas. 

 No PNLD de 2004 (1ª á 4ª séries) as categorias Recomendados com Distinção, 

Recomendados e Recomendados com Ressalvas são representadas respectivamente por RD, 

REC e RR, sabendo-se que se “optou por suprimir as estrelas, enfatizando a importância da 

leitura atenta e crítica das resenhas dos livros e reforçando o significado das menções”  

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.12).  

Atualmente os guias apresentam apenas as coleções recomendadas. Para tais menções 

os livros didáticos passaram sobre o crivo de critérios comuns e específicos como: 

 Os aspectos gráfico-editoriais (critérios comuns) chamam a atenção para a estrutura 

editorial (capa, folha de rosto, autoria etc.) e os aspectos visuais, como ilustrações, diferentes 

linguagens visuais, “bem como o espaço entre letras, palavras e linhas devem atender a 

critérios de legibilidade e também ao nível de escolaridade a que o livro se destina. A 

impressão não pode prejudicar a legibilidade no verso da página” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2003, p.26). 

 Outro critério comum refere-se ao manual do professor, como suplemento do livro 

didático, “contendo orientações ao professor que explicitem os pressupostos teóricos, os quais 

por sua vez, deverão ser coerentes com a apresentação dos conteúdos e com as atividades 

propostas no livro do aluno” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.27). 

 Os “critérios classificatórios específicos” sobre os livros didáticos de Matemática (1ª a 

4ª séries) chamam a atenção para: 

 
   A escolha de conteúdos adequados à sociedade atual, que possam prover instrumentos 
   eficazes   para a resolução de problemas, deve ser valorizada e efetivamente trabalhada 
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   pelo livro  didático.  Para apresentação  desses conteúdos,  tendo  em vista uma 
   aprendizagem significativa, no livro devem ser dosados judiciosamente o uso da 
   intuição de fatos do dia-a dia, o emprego de variados materiais instrucionais, o inicio 
   da apresentação da Matemática abstrata, visando por um lado a aprendizagem futura e, 
   por outro lado, ao desenvolvimento da capacidade de raciocinar, de fazer abstrações   a  
   partir da situações concretas, de globalizar, organizar e representar (MINISTÉRIO DA 
   EDUCAÇÃO, 2003, p.39). 
                                                                                                                                                                                        
 Os aspectos acima incidem sobre questões como conhecimento prévio do aluno, 

adequação das atividades ao nível cognitivo dos alunos, desenvolvimento da criatividade, 

interação entre diversos campos matemáticos e com outras áreas.  

Diante dos avanços e mudanças abordados até aqui, destacamos algumas considerações 

da Introdução Geral do PNLD 2004 (1ª a 4ª séries), contido no Guia de Livros Didáticos 2004. 

Segundo este, “entre o PNLD 1997 e o PNLD 2004, a avaliação do livro didático teve muitos 

avanços decorrentes não só da experiência acumulada dos processos anteriores, mas também 

de uma análise criteriosa desses processos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003, p.10). 

Este aponta como “Avaliação: avanços e mudanças”: 

 
  Livros excluídos no PNLD anterior, que para serem inscritos novamente, necessitam 

   apresentar uma revisão comprovada dos problemas apontados. A mudança mais 
   significativa, no entanto, diz respeito à parceria estabelecida com Universidades 
   públicas de diferentes Estados, para a realização do processo de avaliação. Por meio 
   dessa parceria, o MEC buscou impulsionar o interesse da pesquisa sobre o tema. Com 
   isso, as Universidades contribuem para o aperfeiçoamento, a socialização e a melhoria 
   da eficácia do processo de análise de livros didáticos (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 
   2003, p.10). 

 

 Em termos gerais, parece ser consensual entre educadores, em geral, e educadores 

matemáticos, em específico, que os livros didáticos de Matemática vêm melhorando de 

qualidade. Segundo o Ministério da Educação (2004), assuntos tradicionalmente tratados de 

forma muito parecida por diferentes autores ganharam novas abordagens, exemplos 

motivações e aplicações. Da mesma forma, novos conteúdos e atividades foram incorporados 

a esses livros, como a leitura, a interpretação e elaboração de gráficos e tabelas. Além disso, 

essas obras têm procurado integrar os diferentes campos da Matemática escolar e propor 

situações significativas para os alunos, preocupando-se também com a contextualização e a 

interdisciplinaridade. 

Ainda segundo o Ministério da Educação, com relação aos conteúdos matemáticos dos 

livros didáticos de Matemática de 1ª à 4ª séries, constata-se que não obstante todos os 

progressos assinalados há pontos que precisam ser aperfeiçoados em alguns livros: 
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• Em geometria, nota-se ênfase na identificação e nomenclatura das figuras 
planas e espaciais, em detrimento de atividades experimentais de manipulação 
e construção; As melhores obras, no entanto, já apresentam atividades de 
localização espacial e de  representação plana de figuras espaciais; 

• A abordagem das frações é por vezes deficiente, com poucas atividades que  
propiciem compreensão  das frações como números e com a apresentação 
precoce de tópicos como a divisão de fração por fração; 

• No trabalho com grandezas e medidas, ainda se privilegia a memorização da 
nomenclatura das relações entre múltiplos e submúltiplos das unidades 
padronizadas,  sem se preocupar em desenvolver o conceito de grandeza e 
da operação complexa de medir; 

• O tratamento da informação fica isolado em capítulo estanque, em vez de 
permear toda obra; 

• A articulação e integração entre os grandes blocos da Matemática escolar – 
números e operações, geometria, grandezas e medidas e tratamento da 
informação - é ainda por  vezes pouco presente;   

• A formalização dos conceitos ou algoritmos é muitas vezes prematura feita 
com base em poucos exemplos e atividades. Nas obras cujas metodologias 
estão baseadas em jogos, observam-se dificuldades em transformar a vivência  
adquirida pelos alunos   com  essas  atividades  em  conhecimento matemático 

 sistematizado (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 2004, p.34).   
 

 Concordamos em dizer que diversos são os avanços alcançados pelo PNLD, no que 

concerne aos aspectos conceituais, didáticos e gráficos, bem como pela iniciativa em avaliar 

os livros por coleção e não como volumes isolados, buscando oferecer ao professor um 

material cujo conteúdo e metodologias sejam articuladas entre si.  

 Também concordamos que a participação das universidades de diferentes estados na 

realização do processo de avaliação de livros didáticos, em especial os de matemática, a serem 

adotados nas escolas públicas, abre espaço para pesquisas sobre este tema, criando um 

ambiente propício para discussão, aperfeiçoamento e avanços no que diz respeito à qualidade 

dos livros didáticos.  Portanto, os avanços do PNLD para melhoria dos LD, em especial, os de 

Matemática para 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental é evidente, mas, é preciso atentar para 

possíveis pontos nos quais os livros didáticos ainda precisam avançar.  

 
1.3.4 O ensino de Matemática e o livro didático 
 

 Nas ultimas décadas, observa-se um crescente interesse pelas questões relativas ao 

ensino-aprendizagem da Matemática. Com o aumento de estudos e pesquisas realizados na 

área de Educação Matemática, as reflexões realizadas apontam novos horizontes para os 

programas, os conteúdos e os métodos de ensino dessa disciplina, sejam na escola básica ou 

nos cursos de formação de professores, e que deveriam se refletir nas produções de livros texto 

desta área. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Área de Matemática, por exemplo, embora 

não apresentem um caráter de obrigatoriedade, representam o esforço da noosfera9, na 

tentativa de promover um ensino voltado para a Educação Básica pautado nas novas 

orientações que emergem das mais recentes discussões no âmbito do saber cientifico. 

 É de se esperar, como já foi mencionado anteriormente, que a produção dos manuais 

didáticos (livros didáticos) acompanhe essas mudanças, contribuindo assim para que, de fato, 

o ensino de Matemática nas escolas reflita as perspectivas atuais, porquanto esses manuais 

exercem grandes influências sobre a atuação do professor em sala de aula e, 

conseqüentemente, sobre o aprendizado matemático dos alunos. 

 No que tange à questão do livro didático de Matemática, parece que essa influência do 

mesmo é ainda mais acentuada na sala de aula desta área do conhecimento. Estudos como o de 

Ball e Feiman-Nemser (1988), apud Mandarino e Belfort (2004), indicam que os professores 

que lecionam Matemática nas séries iniciais, terminam sua formação inicial com um domínio 

insuficiente dos conteúdos matemáticos que deverão ensinar, precisando, portanto, do apoio de 

um livro didático (p. 9). Sobre esse aspecto, Miorim (1998) escreve que “foi no decorrer desse 

século que os livros didáticos de Matemática passaram a ser instrumentos fundamentais para 

suprir os problemas relacionados à formação dos professores” (p.12). 

 Essa informação parece dar indícios para o entendimento de algumas questões 

relacionadas às características de produção do livro didático de Matemática, bem como o 

estilo que apresentam aqueles livros que estão preferencialmente nas escolhas dos docentes 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental.  

 De acordo com Batista (2000), muitos manuais didáticos de Matemática caracterizam-

se pela exposição dos conteúdos, assumindo uma postura de independência do contexto de 

cada sala de aula particular (p.549). Muitos autores, assim, objetivam guiar o ensino, 

desconsiderando particularidades de cada grupo de alunos. Estes manuais são verdadeiros 

estudos dirigidos: além de apresentarem uma seleção dos conteúdos a serem ensinados 

(inclusive, distribuindo-os em unidades de acordo com o tempo escolar), direcionam o 

conjunto de atividades que os professores devem utilizar para introduzir, desenvolver e até 

mesmo avaliar o domínio dos alunos (BATISTA, 2000, p. 552-553).  

                                                 
9 Noosfera é o conjunto das fontes de influência que atuam na seleção dos conteúdos, que deverão compor os 
programas escolares e que determinam todo funcionamento do processo didático (...). Fazem parte da noosfera: 
cientistas, professores, especialistas, políticos, autores de livros e outros agentes da educação (PAIS,p.17) 
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É suficiente folhear alguns exemplares de livros referenciais da sala de aula de 

Matemática, nas últimas décadas, para comprovar que as características elencadas por esse 

autor traduzem, com propriedade, o caráter das produções didáticas que vigoraram na área de 

Matemática por um bom tempo. 

 Mas, o que explica essa realidade? Que fatores são responsáveis por delinear o livro de 

Matemática dessa forma? 

 Sabe-se que as décadas de 60 e 70 marcaram um período de importantes mudanças 

para o ensino da Matemática, as quais culminaram com o Movimento da Matemática 

Moderna. Esse movimento, que impôs reformas curriculares, a partir dos princípios da 

Matemática pura para todos os níveis de ensino, instituiu um currículo de Matemática que 

primava pela lógica, pelo desenvolvimento dedutivo rigoroso e pela ênfase à linguagem 

matemática (KLINE, 1976, P. 108).  Segundo os PCN (Área de Matemática), no Brasil, esse 

movimento foi veiculado, principalmente, pelos livros didáticos utilizados na época e, até 

mesmo, após a mesma. 

 Pitombeira (2000) lembra que o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática (GEEM) 

criado na década de 60 por Osvaldo Sangiorgi10, ofereceu cursos de formação continuada para 

professores de Matemática e docentes polivalentes das séries iniciais por quinze anos. Três das 

professoras que mais fortemente defenderam a iniciativa desses cursos atuarem no antigo 

ensino primário (Lucila Bechara, Manhucia Libermann e Anna Franchi), escreveram 

importantes livros didáticos para as séries iniciais, com base nas idéias do Movimento da 

Matemática Moderna, para o novo currículo dessa disciplina. 

 Os fatos, porém, indicam que o objetivo principal do movimento, que era exatamente 

despertar o interesse dos jovens pela Matemática, contribuindo assim para o aumento do 

número de cientistas, não foi alcançado. De acordo com Kline (1976), “os líderes da 

Matemática Moderna achavam que a Matemática em si própria é atrativa para os jovens” (p. 

103). Por esse motivo, os matemáticos dessa época, no intuito de investir no ensino da 

Matemática pura, isolaram os seus conteúdos de possíveis aplicações práticas. Assim, o ensino 

de Matemática pura, embora fornecesse problemas desafiadores, não parecia ser nem um 

pouco relevante para a vida dos estudantes ou para a realidade da sala de aula. 

                                                 
10 Considerado como “pai” do Movimento da Matemática Moderna no Brasil. 
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 Criticando iniciativa desse movimento, Kline comentou que para os matemáticos 

modernos, 
O defeito mais grave do currículo tradicional está na falta de motivação. Ao invés de 
remediar este defeito gravíssimo, o currículo moderno agravou-o. Não se pode motivar 
o jovem a aprender Matemática com mais Matemática (...) isolar a Matemática é 
também despojá-la de sentido (...) isolando a matéria, a Matemática torna-se sem 
sentido e sem atrativo (1976,  p. 103). 
 

 Por conseguinte, até os futuros professores da época sofreram um grande dilema ao 

desejarem investir na sua formação profissional. Na explicação de Kline (1976), como os 

cursos de graduação privilegiavam os programas de bacharel ou doutorado em Matemática – 

que mais se prestavam à formação de futuros matemáticos do que ofereciam a formação 

didática, que os professores de Matemática do ensino básico necessitavam – além de serem 

muito difíceis – a alternativa encontrada por esses profissionais foi o ingresso nas Escolas de 

Educação. Escolas estas que, também para Kline, não ofereciam a formação necessária no que 

diz respeito aos conhecimentos matemáticos: 
Ali podem aprender sobre educação, mas não matéria de estudo. Assim, os professores 
não se encontram em melhor situação para julgar o que é importante em Matemática e 
desenvolver a capacidade de ensinar e escrever textos para as escolas ( 1976, p. 204). 
 

 No entanto, esses acontecimentos só contribuíram para aumentar o prestigio intelectual 

daqueles que lidavam com o currículo moderno da Matemática. De acordo com Kline (1976), 

os lideres do movimento empreenderam organizadas campanhas a favor da adoção do novo 

currículo em reuniões de professores, diretores e administradores, que, impressionados, 

aderiram às inovações propostas, diante da condição de se mostrarem atualizados (p. 167-

168). 

 Ainda sobre esse aspecto, Miorim comenta: 
Em nenhum outro momento o ensino da Matemática foi discutido, divulgado e 
comentado como naquele período. Os jornais noticiavam, os professores faziam 
cursos, os livros didáticos multiplicavam-se, os pais assustavam-se e os alunos 
aprendiam a Matemática Moderna (1998, p. 114). 
 

 Portanto, não há como negar a força que esse movimento exerceu sobre o ensino de 

Matemática. Por esse motivo, é compreensível a persistente resistência às substituições das 

idéias relacionadas a esse movimento, tanto na prática dos professores quanto nos cursos de 

formação e na produção de alguns livros didáticos. 

 Hoje, três décadas depois do inicio das criticas ao Movimento da Matemática Moderna, 

percebe-se, grandes mudanças na qualidade dos livros didáticos, em especial os de 

Matemática. À medida que as propostas curriculares oficiais e os critérios de avaliação dos 
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livros didáticos têm primado pelas idéias atuais relacionadas ao ensino de Matemática, alguns 

autores têm ousado fazer inovações nas suas produções, como Pitombeira  afirma: 
Vários autores pioneiros têm conseguido colocar nas paginas dos seus livros as idéias 
mais recentes da Educação Matemática, buscando trazer para os alunos uma 
matemática mais viva, conectada com a realidade e parte integrante do mundo no qual 
vivemos ( 2000, p. 46). 
  

É de fato, possível vislumbrar algumas mudanças na produção dos livros didáticos de 

Matemática. Analisando as resenhas apresentadas nos Guias do Livro Didático do PNLD 

observa-se a preocupação de alguns autores em contemplar as novas recomendações para o 

ensino de Matemática, incluindo em suas obras os seguintes aspectos: a apresentação dos 

conceitos a partir de resolução de problemas, valorização da participação dos alunos na 

construção destes; o tratamento da informação; a aplicação significativa dos conhecimentos 

matemáticos ao cotidiano dos alunos (contextualização); a abordagem histórica dos 

conhecimentos matemáticos; a ênfase no estudo dos conceitos relacionados à geometria, às 

grandezas e às medidas; incentivo ao recurso aos jogos, à interdisciplinaridade, às novas 

tecnologias, ao uso de diversas formas de representação simbólica, e aos materiais 

pedagógicos. 

No que diz respeito ao ultimo aspecto citado, isto é, a importância de materiais 

pedagógicos no desenvolvimento das aulas de Matemática, Barbosa (2003) aponta o excesso 

de conteúdos nos livros didáticos como um dos motivos que dificultam essa prática. O autor 

acredita que não há como introduzir o uso desses materiais quando a realidade denuncia que 

os professores fazem verdadeiros malabarismos para tentar “vencer” o livro. Este autor 

acredita, portanto, que: “com esse intuito, termina o livro sendo um inibidor de práticas 

pedagógicas que possibilitem usar uma variedade de instrumentos pedagógicos” (p. 10).  

Por esse motivo, Barbosa (2003) defende a produção de livros didáticos por ciclos. 

Assim, ao invés se ter um livro para cada série, ter-se-ia um só livro a ser estudado ao longo 

dos dois anos de escolaridade que correspondem a cada ciclo, possibilitando maior tempo de 

trabalho com os diferentes conteúdos matemáticos. Salienta-se que os conteúdos matemáticos 

encontram-se distribuídos por ciclos nos PCN. De acordo com as orientações desse 

documento, a iniciativa de agrupá-los em ciclos tem a finalidade de evitar a excessiva 

fragmentação dos conteúdos, possibilitando uma abordagem menos parcelada dos 

conhecimentos (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p. 52). Por fim, Barbosa (2003) conclui que essa 

fusão traria benefícios para os professores, que teriam mais tempo para desenvolver seus 

trabalhos; para os pais e o governo, com a redução dos gastos; e até mesmo para as editoras, 
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pois talvez diminuísse a prática de reproduzir cópias de livros que vem aumentado ano a ano 

(p. 10). 

Por outro lado, estudos recentes apontam que não é suficiente apenas investir-se em 

mudanças na elaboração dos livros didáticos de Matemática, pois a formação insuficiente dos 

professores que ensinam Matemática, também é um fator considerável para a situação de 

desacertos em que se encontra o ensino e a aprendizagem da Matemática. Sem o 

conhecimento necessário, esses professores ficam obrigados a se apegarem cada vez mais aos 

livros, os quais se moldam à tendência de cumprir o papel de principal mediador no ensino de 

Matemática. 

Queiroz (2007) ao analisar o uso do livro didático de Matemática por professores do 

Ensino Fundamental contatou que o livro didático, ao contrário de facilitar o trabalho do 

professor, pode ser um dificultador. Pode dificultar uma vez que exige do mesmo 

compreender os conceitos que estão sendo trabalhado, saber explicar para os alunos estratégias 

de resolução, enfim, exige do professor que se aproprie de conceitos e de didáticas que o 

mesmo desconhece.  

Ainda segundo Queiroz (2007), utilizar o livro didático, que atende os critérios 

estabelecidos pelo MEC., demanda trabalho, pois requer do professor conhecimento e, em 

geral, mudanças de postura no trabalho realizado em sala de aula, uma vez que muitos dos 

livros trazem propostas pedagógicas de cunho interativo e possui atividades que privilegiam o 

trabalho cooperativo entre os alunos como condição para sua realização. As professoras que 

participaram da pesquisa de Queiroz e não utilizavam o livro didático como adotado na Rede, 

afirmavam “retirar atividades” de outros livros considerados “mais fáceis” para os alunos. 

Segundo Belfort (2003) é provável que os professores inseguros de seus conhecimentos não 

adotem livros didáticos que os coloquem em situações embaraçosas, dando preferência a 

livros didáticos  nos quais os conteúdos serão apresentados de forma simplificada, com ênfase 

em procedimentos e não em conceitos. 

A formação insuficiente dos professores que ensina Matemática, parece ter sido um 

dos fatores consideráveis para a situação de desacertos em que se encontrava o livro didático. 

Sem o conhecimento necessário, esses professores foram obrigados a se apegarem cada vez 

mais aos livros, os quais se foram moldando à tendência de cumprir o papel de principal 

mediador no ensino de Matemática. 

Belfort destaca como é forte a relação do docente com o LD, pois, segundo esta autora, 

o público-alvo das editoras são os professores e não os alunos,  
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Alunos não compram livros texto de sua própria escolha, mesmo quando o dinheiro sai 
dos seus bolsos, ou dos de seus responsáveis. Livros textos são recomendados por 
professores, e é para este público que o livro é elaborado, e deve, em ultima analise, 
parecer atrativo. Embora o produto possa ser diferente em diferentes países, o público 
alvo a ser conquistado não muda: o livro-texto tem que continuar sendo vendável para 
os professores, já que são eles quem indicará a compra do material a seus alunos “ou 
pais, escola, ministérios, ou quem mais de direito” ( 2003, p. 8). 
 

               Assim, para o docente que está na escola há alguns anos e sempre estudou Matemática 

de alguma forma específica, ou está chegando agora na escola e sempre estudou Matemática 

de um jeito particular (tanto na sua vida escolar quando acadêmica), essas práticas vivenciadas 

continuam sendo seus referenciais. Esse pensamento pode ser confirmado, por exemplo, pelo 

descompasso entre as expectativas do MEC e dos docentes em relação ao livro didático de 

Matemática. 

 Na pesquisa desenvolvida por Mandarino e Belfort (2004), que se preocuparam em 

investigar sobre a escolha de livros didáticos de Matemática por professores dos ciclos iniciais 

do Ensino Fundamental, de 94 escolas do Grande Rio, os resultados apontam para a 

preferência dos professores que ensinam Matemática pelos livros considerados de baixa 

qualidade pelos especialistas do MEC. 

 Salienta-se, também, com base na leitura das resenhas apresentadas no Guia do Livro 

Didático, que esses livros se identificam por darem aos conteúdos uma abordagem bem 

próxima do tratamento formalista defendido no ensino de Matemática, e que é, atualmente, 

considerado pouco apropriado para a real contribuição que o conhecimento matemático deve 

oferecer na formação do cidadão. 

 A resistência dos professores aos livros mais bem qualificados pelo MEC que, embora 

venha apresentando uma sutil alteração como já comentado, tem sido analisada e justificada 

sob a ótica de diversos fatores. Na interpretação dada pelos PCN – Área de Matemática 

(1997), “a implementação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma 

formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas inadequadas e, 

ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho” (p. 24). Para Mandarino e Belfort, o 

mais relevante desses fatores é a formação decente. 
Conjeturamos que professores inseguros de seus conhecimentos não adotarão livros 
didáticos que os coloquem em situações de cheque, dando preferência a livros 
didáticos onde os conteúdos são procedimentos e não conceitos (2004, p. 9). 
                                             

 Belfort (2003) acrescenta que esses materiais “suprem necessidades maiores do que 

apenas um livro para colocar nas mãos dos alunos para leitura e exercícios: eles ajudam os 
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professores a enfrentar suas próprias inseguranças e deficiências de conteúdo e a organizar 

suas aulas” (p. 13). 

 A pertinência da hipótese apresentada por Mandarino e Belfort (2004) é constatada 

pelas críticas frequentemente feitas à formação inicial e continuada dos professores. Como 

explica Batista:  
Pesquisas mostram – e os Referenciais para a Formação de Professores reconhecem – 
que a formação docente, em nível médio e superior, não tem se mostrado adequadas 
para o desenvolvimento de competências básicas para a atuação profissional (2002, p. 
34). 
 

 Diante da limitação apresentada pelos cursos de formação, é sabido das discussões 

realizadas em algumas universidades públicas em função da necessidade de reformulação dos 

currículos de seus cursos de licenciatura. Para Pietropaolo deveriam ser observadas, na 

elaboração dos novos currículos, as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Os PCN de Matemática poderão nortear a formação inicial e continuada de 
professores, pois à medida que os fundamentos do currículo se tornam claros fica 
implícito o tipo de formação que se pretende para o professor ( 2002, p. 37). 

 
 Nessa mesma perspectiva de preocupação, ou seja, a melhoria da formação dos 

professores, Mandarino e Belfort (2004) sugerem: “a formação inicial e continuada do 

professor precisa dar mais atenção à avaliação de livros didáticos de Matemática e à discussão 

do papel desde material didático na gestão da prática pedagógica” (p. 12). 

 De modo geral, as reflexões aqui levantadas apontam para a urgência de trazer à 

realidade as boas propostas já sugeridas. Concordamos com Pietrooaulo,  ao afirmar: 
Muito há ser feito em termos de educação matemática escolar e muito já avançamos 
com relação a propostas de como fazê-las. Tais propostas, entretanto, precisam sair do 
papel e ganhar vida nas mãos dos profissionais que atuam nas escolas, para se 
transformarem  realidade.(2002, p. 47).                                                                                          

 
 Diante do exposto, entende-se que independente da qualidade do livro didático, 

nenhum deles, por melhor que seja, é suficiente para fornecer todos os elementos necessários 

para a aprendizagem do aluno, nem tampouco para ser o único apoio didático para o trabalho 

do professor. Como afirma Dante (1996), “o livro é muito útil para apontar direções e 

caminhos, e não para fazer totalmente a caminhada” (p. 88). 

 Embora já se tenha dado passos importantes através das muitas pesquisas que abordam 

o problema, tirar o livro didático do lugar de exclusividade, que ele tem ocupado nas situações 

de ensino-apredizagem, requer mudanças de ordem estrutural que vão desde a construção de 

uma nova concepção acerca do seu verdadeiro papel, até a reflexão sobre o papel do professor 

na situação didática. Mudanças estas que, sem dúvida, resultariam em uma melhoria na 
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formação continuada dos professores e, conseqüentemente, poderia haver melhoras nos 

desenvolvimentos matemáticos dos alunos da Educação Básica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – MÉTODO 
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2.1 PRELIMINARES 

 

 Os elementos teóricos que subsidiaram essa pesquisa foram apresentados no primeiro 

capítulo desta dissertação. Com base nessas considerações teóricas, explicitaremos neste 

segundo capítulo, os aspectos metodológicos que nortearam o estudo desenvolvido. 

 Como já esclarecido anteriormente, adotamos a classificação de Carpenter Moser 

(1982) para categorizar os problemas de estrutura aditiva, que, quanto à variedade de 

significados envolvidos nas situações, discriminaram quatro tipos (combinação, mudança, 

comparação e igualização), que ainda podem ser subdivididos, de acordo com os valores 

desconhecidos, em 16 estruturas diferentes. Dependendo da localização da incógnita, o 

problema pode envolver adições ou subtrações e serem de naturezas de maior ou menor 

complexidade para os alunos. Quanto aos problemas utilizamos a classificação de Nunes e 

Bryant (1997), que destacam que os problemas de estrutura multiplicativa podem ser 

classificados, quanto aos seus significados, como problemas de correspondência um-a-muitos, 

sendo estes subdividos em: multiplicação, inverso da multiplicação (quotição), produto 

cartesiano (direto e inverso), e distribuição. Estes problemas podem envolver multiplicações 

ou divisões e, à semelhança dos aditivos, são de maior ou menor complexidade, dependendo 

do número de operações mentais necessárias para sua solução. 

Como justificativa para a escola da classificação de Nunes e Bryant, deve-se ao fato da 

mesma estar relacionada aos números naturais e os problemas multiplicativos sempre 

envolverem uma relação um-para-muitos variando, apenas, a posição da incógnita. A escolha 

de Carpenter e Moser para os problemas aditivos é porque essa classificação envolve as 

operações com números naturais, que são bastante utilizados na resolução de problemas 

matemáticos nas séries iniciais do Ensino Fundamental.   

 Nosso objeto de estudo são livros didáticos de Matemática destinados ao Ensino 

Fundamental, indicados no PNLD de 2004 e 2007 (1ª à 4ª séries) e PNLD de 2005 e 2008 (5ª 

série). Trata-se de uma análise documental de cunho quantitativo e qualitativo, que segundo 

CHIZZOTTI: 
   Documento é; qualquer informação sob a forma de textos, imagens,  sons, sinais etc., 
   contida em um suporte material (papel, madeira, tecido, pedra),  fixados  por técnicas 
   especiais como impressão, gravação, pintura,  incrustação  etc.  quaisquer informações  
   orais (diálogo,  exposições, aula, reportagens faladas) tornam-se documentos quando 
   transcritas em suporte material (1991, p. 109). 
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Espera-se, a partir desta análise, identificar se houve, ou não, influência do Programa 

Nacional do Livro Didático na diversidade dos problemas de estrutura aditiva e multiplicativa 

apresentados em coleções de livros didáticos de Matemática, das quatro últimas edições 

apresentadas nos Guias do PNLD.  

 É inegável a importância que o PNLD pode dar à melhoria na qualidade dos livros 

didáticos, colocando diante dos professores, desde 1997, os Guias de Livros Didáticos, 

possibilitando um maior conhecimento do que os livros didáticos têm a oferecer em termos do 

trabalho a ser desenvolvido em sala de aula.  

 

2.2. OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 2.2.1. Objetivo  

Analisar coleções de livros didáticos de Matemática presentes nos Guias do PNLD de 

2004 e 2007 (de 1a à 4a séries) e de 2005 e 2008 (de 5a à 8a séries), buscando observar o 

impacto deste plano no tratamento dos problemas de estrutura aditiva e multiplicativa, quanto 

aos significados das operações apresentadas e quanto às formas de representação simbólica 

trabalhadas nas situações-problema. 

 

  2.2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.2.1. Verificar que tipos de problemas são propostos pelos livros didáticos de 

Matemática para o Ensino Fundamental, observando a freqüência dos tipos de problemas 

de estrutura aditiva (mudança, combinação, comparação e igualização) e de estrutura 

multiplicativa (correspondência um-a-muitos, produto cartesiano, partição e quotição). 

2.2.2.2. Observar as formas de representação simbólica utilizadas na apresentação dos 

problemas e nas propostas para uso por parte dos alunos na resolução de problemas 

aditivos e multiplicativos.  

2.2.2.3.  Comparar  as quatro últimas edições do PNLD  quanto: 

1º -  Aos tipos de problemas aditivos e multiplicativos trabalhados (2004 X 2007 e 2005 X 

2008). 

2o - Às formas de representação simbólica propostas (2004 X 2007 e 2005 X 2008). 

      3º - À abrangência dos problemas de estruturas aditivas X de estruturas multiplicativas.  
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      4º - Ao aprofundamento nas séries iniciais X finais do Ensino Fundamental (2004 X 2005 

e 2007 X 2008). 

 

 2.3. Procedimentos metodológicos 
 
 Para atingir nossos objetivos, nos propomos a realizar uma análise documental em 

fontes primárias11, ou seja, livros didáticos de Matemática para o Ensino Fundamental que se 

constituem em,  
   um dos principais fatores que influenciam o trabalho pedagógico, determinando sua 
   finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens metodológicas e quadros 
   conceituais, organizando, enfim, o  cotidiano de sala de aula (Brasil, MEC/SEF, 2002 
   p.10.).  
 
2.3.1 Levantamento das coleções 

 

 Para verificação de quais coleções foram indicadas pelos Guias do Livro Didático de 

2004 e 2007 (1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental) e 2005 e 2008 (5ª à 8ª séries do Ensino 

Fundamental), realizou-se um levantamento que pode ser observado no Apêndice 1 (pp.148-

152). Embora algumas editoras não tivessem coleções completas, ou seja, com o(s) mesmo(s) 

autor(es) da 1ª à 8ª série, as coleções foram agrupadas pelos autores que aparecem com maior 

freqüência nos quatro últimos Guias dos Livros Didáticos de Matemática, listando-se, assim, 

35 agrupamentos. 

 

2.3.2 A amostra 

            Para serem atingidos os objetivos dessa pesquisa, foram selecionados aleatoriamente 

como amostra, dos 35 agrupamentos de coleções de Matemática para o Ensino Fundamental, 

três agrupamentos, dentre os seis agrupamentos, cujos autores apresentaram propostas para as 

quatro edições mais recentes do PNLD (2004/2007 e 2005/2008). O critério de escolha foi, 

portanto, as coleções cujo(s) autor(es) apresentou(aram) proposta(s) e foi(ram) selecionada(s) 

para o Guia do Livro Didático nas quatro últimas edições do PNLD. Objetivava-se, assim, 

selecionar livros que, de alguma forma, tinham uma proposta de continuidade das séries 

iniciais para as finais do Ensino Fundamental. 

                                                 
11Fonte primária é um termo genérico que se refere a qualquer material (escrito, visual etc) que possa servir como 
objeto de estudo (livros consultados para algo estudado costumam ser chamado de fontes secundárias, que 
envolvem generalizações, análises, sínteses, interpretações  ou avaliações da informação original).  
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 O estudo envolveu a análise dos volumes 3 e 5 destas coleções, em quatro edições do 

PNLD, totalizando 12 volumes analisados. Estas séries foram selecionadas como 

representativas dos dois níveis de escolaridade (séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental). Esperava-se que, de alguma forma, os autores tratassem tanto de problemas 

aditivos quanto multiplicativos nestas duas séries e esta é a justificativa de escolha das 

mesmas.  

 

2.3.3  Elaboração de fichas para coleta de dados 

 

 Foram elaboradas fichas (Apêndices 2 a 7) para levantamento de dados, a partir da 

análise dos tipos de problemas  de estrutura aditiva e multiplicativa e das formas de 

representação, a saber:   

1ª FICHA: Classificação dos problemas de estrutura aditiva quanto os seus significados 

(segundo a classificação de Carpenter e Moser). 

2ª FICHA: Classificação dos problemas de estrutura multiplicativa quanto os seus 

significados (classificação baseada em Nunes e Bryant). 

3ª FICHA: Formas de representação simbólica utilizadas na apresentação dos problemas de 

estrutura aditiva.  

4ª FICHA: Formas de representação simbólica solicitadas na resolução dos problemas de 

estrutura aditiva.  

5ª FICHA: Formas de representação simbólica utilizadas na apresentação dos problemas de 

estrutura multiplicativa. 

6ª FICHA: Formas de representação simbólica solicitadas na resolução dos problemas de 

estrutura multiplicativa. 

A partir dos dados colhidos nas fichas de classificação dos significados das operações 

envolvidas nos problemas e nas fichas das representações simbólicas, foi efetuado um estudo 

comparativo quanto aos avanços, ou não, encontrados em termos de significados envolvidos e 

representações utilizadas e solicitadas, buscando constatar se houve, ou não, influência do 

PNLD nos problemas apresentados em diferentes edições e níveis de ensino distinto dos Guias 

do Livro Didático produzidos pelo MEC. 
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3.  Apresentação e discussão de resultados 

 Inicialmente serão apresentadas seleções de trechos dos Guias do PNLD e a seguir 

dados referentes aos significados aditivos e multiplicativos abordados nos livros didáticos e as 

respectivas representações simbólicas trabalhadas. 

A parte inicial constitui-se numa análise pré-liminar, uma vez que busca selecionar 

informações sobre como os Guias retratam as coleções nas diversas edições – principalmente 

no que concerne aos significados trabalhados da adição, subtração, multiplicação e divisão, 

bem como as formas variadas de representações simbólicas trabalhadas em cada coleção.  

 
3.1.   O que dizem os Guias de PNLD (2004/2007 e 2005/2008) sobre as coleções  

analisadas. 
 
 
 Para entender-se melhor o que dizem os guias dos livros didáticos de Matemática sobre 

as coleções analisadas, serão apresentados, a seguir, parte dos conteúdos originais descritos 

nos Guias de 2004/2007 (1ª à 4ª séries) e 2005/2008 (5ª à 8ª séries). Com esta apresentação é 

possível evidenciar de forma ampla a avaliação do PNLD sobre as coleções e destacar as 

partes mais associadas ao presente estudo. Desta forma, busca-se demonstrar os aspectos 

positivos e as faltas de cada coleção em relação aos aspectos/objetivos propostos nesta 

pesquisa.  

 

1º AGRUPAMENTO: Coleções - Vivência e Construção PNLD (2004/2007) e Tudo é  

Matemática (2005/2008). 

 

• Coleção Vivência e Construção - PNLD/2004 – Autor: Luiz Roberto Dante. 

 

“Síntese avaliativa 

 

 A coleção apresenta uma seleção de conteúdos que abrange os temas relevantes a 

serem trabalhados nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Destaca-se a abordagem dada ao 

tratamento da informação. 
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 Em todos os volumes, os conteúdos são articulados entre si, em estágios progressivos 

de sistematização. Também são valorizadas as relações da matemática com outras áreas do 

saber. 

 A metodologia adotada introduz os conteúdos por meios de situações problema bem 

contextualizados e, em geral, aborda assuntos do dia-a-dia do aluno, que é estimulado a 

participar ativamente do processo de aquisição do conhecimento matemático. O elenco 

variado de problemas que incluem questões abertas, atividades de recorte e colagem, jogos e 

desafios contribuem para o desenvolvimento de competências em Matemática. 

  

A análise 

 

  Com relação à seleção de conteúdos, há predominância do bloco de números e 

operações, sem prejuízo dos outros blocos temáticos. 

 A distribuição dos conteúdos é feita de forma apropriada, evitando-se a concentração 

de campos matemáticos em determinadas séries. A abordagem dos assuntos se dá em espiral, 

isto é, um mesmo tema distribui-se ao longo de mais de uma série – às vezes das quatro séries, 

- sendo ampliado e aprofundado progressivamente em sucessivas instâncias da obra. 

 O conhecimento novo é relacionado com o que já foi estudado, buscando-se uma 

articulação entre os blocos temáticos.  

 Os conceitos matemáticos são abordados com expressiva diversidade de enfoques. As 

operações fundamentais, por exemplo, são trabalhadas a partir de todas as idéias que lhes são 

associadas. Além disso, nos vários assuntos estudados, empregam-se múltiplas representações, 

desde a linguagem simbólica da Matemática e a língua materna até gráficos, diagramas, 

tabelas e figuras. 

 As situações-problema apresentadas envolvem, em sua maioria, uma boa 

contextualização. Além disso, a inclusão de temas como economia de água, eleições, educação 

para o transito, ambiente e outros contribuem para a formação da cidadania. Também se 

percebe o importante estímulo á interdisciplinaridade ao relacionar tópicos de Matemática e 

os de outras áreas, tais como Geografia, Ciências, Língua Portuguesa. 
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 A metodologia de ensino-aprendizagem adotada faz com que o aluno participe 

constantemente do processo, quer por meio de resolução de problemas, quer pela participação 

em discussões em dupla ou grupos maiores. 

 As atividades sugeridas são muito adequadas e compatíveis tanto com a proposta 

metodológica da coleção, quanto com o nível cognitivo dos alunos. Os problemas 

apresentados não se restringem aos rotineiros exercícios de fixação de resultados. Há 

numerosas questões abertas, desafios, jogos e trabalhos de pesquisa escolar, o que contribui 

para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas. 

 A linguagem da obra é clara e adequada aos alunos deste nível de escolaridade. 

Percebe-se a preocupação em explorar significados de um mesmo termo, na matemática e no 

cotidiano” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, p. 54-56).  

 

• Coleção Vivência e Construção - PNLD/2007 - Autor: Luiz Roberto Dante 

 

“Síntese avaliativa 

  

 Adota-se na obra uma metodologia pautada na participação ativa do aluno na resolução 

de atividades, tanto individualmente, quanto em grupo. Os conteúdos são abordados, 

retomados, ampliados e aprofundados ao longo da coleção. No entanto, prioriza-se, além do 

recomendável, o estudo dos números e operações. Destaca-se a abordagem dos diversos 

significados dos conceitos e procedimentos relativos aos números e operações.  

 

A análise 

 

 Na seleção dos conteúdos, a obra contempla os tópicos usualmente recomendados para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental. Porém, é dada atenção excessiva ao bloco de 

números e operações, o que reduz o estudo do demais, especificamente da geometria e do 

tratamento da informação. Em números e operações estão incluídos assuntos que poderiam ser 

deixados para outro nível escolar, como as multiplicações entre frações, mdc e mmc. 

 Os blocos de conteúdos estão distribuídos ao longo de todos os volumes e são 

abordados de maneira alternada na coleção. Além disso, um mesmo conteúdo é retrabalhado 
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periodicamente, ampliado e aprofundado. Um ponto de destaque na obra é a preocupação com 

a articulação entre o novo e o já abordado e com os conhecimentos prévios do aluno. Logo no 

início de cada volume é proposta uma atividade de recuperação do que já foi estudado. São 

também freqüentes explicações e retomadas de conteúdos. A integração entre os diferentes 

campos da Matemática é, igualmente, favorecida na obra. Também é aspecto positivo o estudo 

articulado dos diversos significados e das diferentes representações matemáticas de um 

mesmo conceito. 

 Na abordagem dos conteúdos, diferentes significados dos números e operações são 

estudados, ao longo dos volumes. As propriedades das operações, exploradas de maneira 

intuitiva desde o primeiro volume, são sistematizadas sem excessos de formalismo no volume 

da 4ª série. A diversidade dos algoritmos e estratégias de cálculo auxilia a compreensão dos 

algoritmos convencionais, além de contribuir para o desenvolvimento de outras modalidades 

de cálculo: mental, por estimativas e com arredondamentos. 

 A preocupação com a contextualização fica evidente na apresentação de situações que 

se referem às práticas sociais importantes para a construção da cidadania do aluno, tais como 

as relativas ao meio ambiente, divisão do trabalho e direitos do consumidor. São também 

encontradas contextualizações da Matemática em outras áreas do conhecimento. Entretanto, 

nesse caso, muitas vezes, o contexto é usado apenas para fornecer dados que serão utilizados 

nos procedimentos matemáticos. 

 A metodologia de ensino-aprendizagem possibilita ao aluno conjecturar, bem como 

desenvolver habilidades de visualização. Valoriza, também, a participação ativa do aluno na 

construção do seu conhecimento. As atividades são diversificadas e, em várias situações, os 

alunos são solicitados a refletir e a interagir com os colegas e com o professor. A 

sistematização dos conteúdos é feita, em geral, de forma apropriada, mas há casos em que é 

precoce ou com excesso de simbologia, o que pode dificultar a aprendizagem. Dentre as 

atividades encontram-se questões abertas, desafios e situações em que se solicita ao aluno 

formular problemas e verificar resultados. A coleção incentiva o uso de materiais concretos 

variados, bem como o emprego da calculadora. 

 Em geral, a linguagem utilizada é clara, e o vocabulário adequado á faixa etária. 

Valoriza-se também a linguagem oral, por meio do uso de informações passadas em falas de 

crianças e de professores apresentadas em balões. Há, ainda, o cuidado de estabelecer a 
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ligação entre o significado de termos e expressões na matemática e no cotidiano” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 113-115).  

 

• Coleção Tudo é Matemática - PNLD/2005 - Autor: Luiz Roberto Dante 

 

 “ Síntese 

 

 A obra caracteriza-se principalmente pelo emprego bem-sucedido da metodologia de 

resolução de problemas e pelo estímulo à participação dos alunos na construção de seus 

conhecimentos. Conceitos e procedimentos são apresentados e retomados de maneira 

progressivamente mais ampla e aprofundada. 

  

A análise 

 Observa-se uma preocupação com o equilíbrio entre conceitos, algoritmos e 

procedimentos. A introdução dos conceitos é sempre realizada por meio de problemas que, de 

acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem adotada, é a base para a construção do 

novo conhecimento. Os alunos trabalham primeiro com os procedimentos, sem a utilização de 

preceitos a serem memorizados – a intenção é obter sua compreensão. Somente depois disso 

são apresentados, se for o caso, regras que facilitem a utilização do que foi estudado. Dessa 

maneira, em todos os capítulos estimula-se o aluno a desempenhar papel ativo, com debates, 

trabalhos em equipe e confrontações de idéias e de procedimentos.  

 As atividades são variadas: envolvem questões abertas, desafios e problemas com 

nenhuma ou várias soluções. Principalmente nas duas primeiras séries, são privilegiados o 

emprego do cálculo mental e por estimativa.  

 A seleção dos conteúdos contempla, de forma equilibrada, os tópicos normalmente 

estudados nessa fase do ensino – números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e 

tratamento da informação.  

 Quanto à distribuição de conteúdos, percebe-se a retomada sucessiva de conceitos para 

ampliá-los progressivamente. Isso ocorre, por exemplo, no desenvolvimento das noções de 

fração, abordadas no volume da 5ª série e retomada e ampliada no livro da 6ª série, no qual se 
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trabalham a multiplicação e a divisão de fração por fração, bem como a divisão de números 

decimais por números decimais.  

 A articulação entre os campos de conteúdo manifesta-se em diversas atividades ao 

longo da obra. Em toda a coleção há conexões bem-feitas entre o campo das grandezas e 

medidas e os demais conteúdos, além daquelas existentes entre álgebra, geometria e números. 

É freqüente a associação entre os conhecimentos novos e os já estudados, mediante retomadas 

sucessivas de conceitos e procedimentos – especialmente nas seções “Revendo o que 

aprendemos e Revisão cumulativa.”  

 A abordagem dos conteúdos de forma geral contribui para a construção progressiva do 

conhecimento.  

 A linguagem e o raciocínio algébricos são construídos de forma cuidadosa e 

progressiva, embora algumas atividades utilizem a linguagem simbólica prematuramente no 

livro da 5ª série.  

  Um ponto positivo da coleção é a diversidade de enfoques no desenvolvimento dos 

conteúdos. Essa preocupação pode ser observada, na 5ª série, quando são explorados os 

significados das operações fundamentais com números naturais. 

 Grande parte das atividades é apresentada de maneira contextualizada, a partir de 

situações significativas e ambientada no meio urbano. Valorizam-se ainda as conexões com 

outras disciplinas, embora nestes casos sejam pouco freqüentes os comentários sobre a 

contribuição da Matemática para outros campos do saber 

 Muitas atividades envolvem temas de interesse social, que podem ser explorados pelo 

professor para estimular discussões que colaborem na construção da cidadania.  

 A linguagem é adequada e recorre-se, de maneira apropriada, a textos de diversos 

tipos, desde os usuais e os que envolvem seqüências de símbolos matemáticos, até gráficos, 

diagramas, tabelas, histórias em quadrinhos, entre outros” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2005, p. 188-194).  

 

• Coleção Tudo é Matemática - PNLD/2008 - Autor: Luiz Roberto Dante 
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“Síntese avaliativa 

 

 A obra caracteriza-se por tratar os tópicos atualmente presentes na matemática escolar 

e, também, por incluir assuntos menos freqüentes e inovadores. 

 Na metodologia adotada, os conteúdos são introduzidos com base na resolução de 

problemas. As explanações e perguntas dirigidas aos alunos procuram levá-los a atribuir 

significados aos conceitos e procedimentos e torná-los capazes de resolver novos problemas. 

 Com freqüência, os assuntos são revisitados com aprofundamentos e ampliações. A 

articulação dos conhecimentos novos com os já abordados é um ponto positivo da obra, e é 

feita, em especial, por meio de muitas atividades de revisão. 

 A apresentação dos conteúdos baseia-se em situações contextualizadas e interessantes. 

Muitas delas são relacionadas à realidade social, o que pode contribuir para ampliar a 

formação do aluno. 

 

A análise 

 

Seleção e distribuição dos conteúdos 

 

 A coleção compõe-se de uma extensa lista de conteúdos nos vários campos da 

Matemática.  Os conteúdos dos vários campos são distribuídos de forma bem equilibrada em 

cada livro e na coleção, e verifica-se uma boa articulação entre esses campos. A obra também 

se destaca pela atividade de representações matemáticas empregadas – língua materna, 

simbolismo matemático, gráficos, tabelas, diagramas, entre outras. 

 Os assuntos são retomados, aprofundados e ampliados gradativamente ao longo das 

quatro séries. Há, ainda, um cuidado permanente em articular os conhecimentos novos com os 

já abordados, em particular, pela presença de inúmeras atividades de revisão. 

 

Abordagem dos conteúdos 

 

 Um dos pontos positivos da coleção é o estudo dos números e operações, que ocupa a 

maior parte do livro da 5ª série e parcela gradualmente menor nos seguintes. Os diversos 
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significados dos números e das operações numéricas são retomados e desenvolvidos, e a 

ampliação dos conjuntos numéricos é feita de forma progressiva e adequada. Há sempre 

preocupação com o equilíbrio entre os conceitos e os algoritmos. Além disso, é dada a devida 

atenção ao cálculo mental, às estimativas e ao uso da calculadora. 

 

Metodologia de ensino-aprendizagem 

 

 A introdução de um conceito é sempre apoiada na resolução de problemas. Por meio de 

perguntas e de explicações, os alunos são chamados a atribuir significados aos conceitos e 

procedimentos matemáticos e a desenvolver a capacidade de aplicá-los em situações novas. 

 As atividades propostas procuram estimular a experimentação e a reflexão, o que 

possibilita a apropriação gradativa dos conhecimentos. A todo o momento, os alunos são 

incentivados a recorrer a suas vivências e conversar sobre Matemática. 

 

Contextualização 

 

 A contextualização dos conteúdos é feita com base em situações significativas, 

extraídas da própria Matemática de sua história, de outras áreas do conhecimento ou do 

cotidiano do aluno. 

 Propostos em todos os volumes, os projetos em equipe são boas estratégias para que se 

desenvolva o respeito pela diversidade de opinião e solidariedade entre os alunos. Além disso, 

os temas escolhidos nesses projetos favorecem a discussão do papel da Matemática nas 

situações do cotidiano.”  (MINISTÈRIO DA EDUCAÇÂO, 2008, p. 62-66).  

 

2º AGRUPAMENTO: Coleções - Novo Tempo PNLD/2004; Matemática Paratodos 

PNLD/2007; Matemática PNLD/2005 e Matemática Paratodos PNLD/2008. 

 

• Coleção Novo Tempo - PNLD/2004 Luiz Márcio Pereira Imenes, José Jakubovic, 

Marcelo Cestari Terra Lellis.   
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“Síntese avaliativa 

 

 Esta obra destaca-se pela excelente seleção de conteúdos, Apresenta também bastante 

equilíbrio na atenção dedicada aos blocos temáticos principais, além de permitir um bom 

trabalho pedagógico integrando esses conteúdos com temas transversais.  

 Os conteúdos matemáticos são desenvolvidos por meio de atividades ricas e variadas e 

sua abordagem é feita em espiral, com graus progressivos de aprofundamento e complexidade. 

 

A análise 

 

 Além de abordar os conteúdos normalmente selecionados para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental, esta coleção distingue-se no campo da geometria pelo tratamento da 

simetria, das representações planas de figuras espaciais por meio de perspectivas e projeções 

(vistas) e por estimular as construções geométricas com instrumentos. Os assuntos relativos 

aos quatro eixos temáticos – números, geometria, grandezas e medidas e tratamento da 

informação – estão apresentados de forma bem equilibrada. No campo dos números, por 

exemplo, é dada a atenção devida ao cálculo mental, às estimativas e ao uso da calculadora. 

De acordo com a opção metodológica expressa no manual do professor, na abordagem dos 

números racionais é dada mais atenção aos números racionais na escrita decimal (na obra 

denominada números com vírgula) do que às frações ordinárias. No tratamento destas últimas, 

são apresentados o conceito de fração (restrita à fração própria) e os casos mais simples das 

operações de adição e subtração, deixando-se para etapas posteriores da formação escolar os 

demais assuntos relativos às frações. 

 Os conteúdos de cada livro são distribuídos de forma bastante adequada e tratados com 

graus progressivos de aprofundamento e complexidade. A cada nova abordagem de um 

mesmo conteúdo, um novo enfoque é dado, criando-se ligações com outros conteúdos. Essa 

abordagem progressiva, em que a complexidade vai aumentando gradualmente, procura 

ajustar-se à idéia de que a aprendizagem de um conceito matemático pelos alunos se dá em um 

período longo e não apenas em determinado momento escolar. 

 Em todos os volumes da coleção há grande diversidade de enfoques e formas de 

representação para um mesmo conteúdo, sendo que a articulação entre eles é bastante 
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presente. As atividades propostas exploram situações sociais e culturais muito próximas dos 

alunos, contribuindo desta forma a contextualizar os conteúdos matemáticos abordados. 

  A atenção dedicada a temas interdisciplinares é outra tônica positiva da coleção, 

tornando-a um instrumento útil para um ensino menos fragmentado, essencial à formação do 

cidadão pleno. 

 Na metodologia de ensino-aprendizagem enfatiza-se a proposição de situações nas 

quais o aluno é solicitado a resolver algum problema. De modo geral, os conteúdos são 

apresentados com pouca informação inicial e trabalhados fundamentalmente por meio de 

atividades, que são muito ricas e variadas. Na obra, a sistematização realça os conceitos e 

procedimentos mais centrais dos temas tratados. 

 Destacam-se de forma positiva as seções denominadas “Ação”, com atividades que se 

diferenciam pelas sugestões de trabalho em grupo, pelos jogos matemáticos bem adequados e 

pelo uso de materiais diversos. Estes são suportes para as ações de recortar colar, medir, 

pintar, utilizar instrumentos como a régua, o esquadro, o compasso e o transferidor em 

variadas construções geométricas. Com isso, a obra favorece a apropriação dos conteúdos 

estudados e a busca de novos. As atividades denominadas “Conversando se aprende”, presente 

em todas as séries, também merecem destaque por permitirem associações com contextos 

externos à Matemática. 

 Observa-se também a preocupação com as várias habilidades que se busca desenvolver 

no aluno – relacionar, conjeturar, generalizar, argumentar, registrar idéias, entre outras -, seja 

no estimulo ao emprego dessas habilidades no campo da Matemática e nas aplicações desse 

conhecimento nos problemas do dia-a-dia, seja no incentivo ao diálogo com o professor e com 

os colegas. O aluno também é solicitado a trabalhar em grupo. 

 Destaca-se, ainda, a preocupação em tratar conteúdos matemáticos em linguagem 

simples e acessível”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, P. 50-52)  

 

• Coleção Matemática Paratodos - PNLD/2007 Luiz Márcio Pereira Imenes, José 

Jakubovic, Marcelo Cestari Terra Lellis.   
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“Síntese avaliativa 

 

 A coleção trabalha os conteúdos em pequenos conjuntos de atividades, que exploram 

um dos quatro blocos de conteúdo ou promovem a sua articulação. 

 Na seqüência dos capítulos, há grande alternância dos blocos de conteúdo e os assuntos 

retomados e ampliados de maneira gradativa, com variação dos contextos, significados e 

representações. 

 As atividades exploram uma diversidade de contextos, que auxiliam no 

desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais. A obra privilegia situações 

cotidianas, em especial o sistema monetário. Também se destaca a exploração significativa da 

calculadora como recurso didático. 

 

A análise 

 

 A seleção dos conteúdos desta coleção contempla os blocos: números e operações: 

 geometria: grandezas e medidas: e tratamento da informação, mas se nota uma atenção maior 

ao trabalho com números e operações. De forma acertada, são abordados conteúdos 

importantes para essa fase da escolaridade, como porcentagem e operações com decimais, 

enquanto outros são deixados para mais tarde, como a multiplicação e divisão com frações. 

 Na distribuição dos conteúdos, verifica-se equilíbrio entre os quatro blocos temáticos, 

em toda a coleção. Em cada um dos breves capítulos predomina um tópico de um dos blocos. 

Na seqüência dos capítulos, há uma alternância freqüente desses blocos. São freqüentes os 

capítulos dedicados ao tratamento da informação, mas o uso de tabelas e gráficos acontece nos 

demais capítulos. 

 De modo geral, a obra apresenta uma boa articulação entre os conteúdos dos diferentes 

campos da Matemática.  Em cada volume, e em toda a coleção, os conteúdos são retomados e 

ampliados de maneira gradativa e com variação dos contextos, representações e níveis de 

dificuldade. Em particular, os números e as operações são desenvolvidos por meio de uma 

grande variedade de atividades. 

 Há equilíbrio na abordagem dos conceitos, algoritmos e procedimentos. No campo dos 

números e operações, a coleção apresenta diferentes significados de um mesmo conteúdo. Os 
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algoritmos são construídos gradativamente, valorizando-se a compreensão dos procedimentos, 

por meio do uso de materiais concretos de manipulação, como o ábaco. Além disso, o cálculo 

mental e as estimativas são trabalhados em vários momentos. Verifica-se, também, a 

valorização dos contextos sociais com a exploração, por exemplo, da relação entre o sistema 

monetário e o sistema de numeração.  Há riqueza de gráficos, nos quais se percebe exploração 

consistente de suas características e diferenças, além de adequação ao nível de escolaridade. 

 A diversidade de situações socioculturais, em especial daquelas relacionadas com o 

mundo infantil favorece a contextualização. Por outro lado, a interdisciplinaridade é pouco 

contemplada. 

 A metodologia de ensino-aprendizagem valoriza a participação dos alunos na 

construção de conceitos por meio de atividades, problemas e jogos. Ao longo da obra, há 

capítulos denominados problemas, com atividades variadas e questões não convencionais, o 

que favorece a criatividade e o senso crítico do aluno, Além disso, é estimulada a discussão de 

estratégias para a resolução de problemas e o uso de diversos materiais concretos. Os jogos 

propostos favorecem descobertas e o trabalho em grupo e também contribuem para a 

socialização do conhecimento. A calculadora é utilizada como um recurso didático que auxilia 

a investigação. As leituras complementares, sugeridas e recomendadas, podem se constituir 

em excelentes subsídios para a complementação do trabalho em sala de aula. Na obra, as 

atividades são planejadas para apoiar o processo de sistematização gradual e contínua a ser 

realizado pelo professor. Sugere-se, no manual, o uso do caderno do aluno e do glossário para 

auxiliar nessa tarefa. No entanto, as sínteses presentes no glossário não evidenciam riqueza de 

significados que as atividades propostas na coleção possibilitam. 

 A linguagem utilizada é clara e objetiva. No volume da 1ª série, os textos são curtos e 

com mais ilustrações. Destaca-se o uso adequado de vários tipos de textos, como diálogos, 

quadrinhos, ilustrações, entre outros. E mais, os textos em todas as séries são bem 

apresentados, com perguntas adequadas, o que possibilita uma discussão ampla sobre os temas 

abordados.  

 A construção da cidadania é aspecto elogiável na coleção, pois há preocupação em 

relacionar a Matemática com a formação geral do cidadão. Os textos apresentados favorecem 

reflexões sobre: ética, meio ambiente, consumo, saúde e outros temas. Há também propostas 
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de discussões que convidam o aluno a argumentar e tomar decisões, o que pode contribuir para 

a formação da consciência critica” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, P. 156-158).  
 
 

• Coleção Matemática paratodos PNLD/2005 - Luiz Márcio Pereira Imenes, 

Marcelo Cestari Terra Lellis.  

 
“Síntese avaliativa 

 

 Os conteúdos são abordados, retomados, ampliados e aprofundados ao longo dos 

volumes com vários enfoques, sendo apresentados com base em situações significativas, bem 

contextualizadas e sem artificialismos.  

 O incentivo à participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem é uma 

característica fundamental da obra. Os conhecimentos prévios são levados em conta e as 

atividades favorecem o desenvolvimento do raciocínio e a compreensão dos conceitos e 

procedimentos.  

 A obra distingue-se por uma metodologia e seleção de conteúdos em sintonia com os 

estudos recentes sobre o ensino-aprendizagem de Matemática. Os conteúdos abrangem os 

tópicos estudados normalmente no Ensino Fundamental, com particular atenção aos que são 

relevantes às práticas sociais da atualidade, como o tratamento da informação e o emprego das 

grandezas e medidas.  

 Os assuntos muito técnicos são bastante reduzidos. Constata-se uma boa articulação 

entre os campos da Matemática e desta com outras áreas do conhecimento. 

 

A análise 

 

 A seleção de conteúdos distingue-se pela boa escolha de tópicos nos campos de 

números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e tratamento da informação, muitos deles 

inovadores. 

 Em todos os volumes, observa-se uma distribuição dos conteúdos equilibrada. Os 

assuntos são progressivamente retomados ao longo das séries com diversos enfoques, 

configurando-se numa boa proposta de organização do currículo em espiral. Essa abordagem 
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acompanha a experiência e o desenvolvimento cognitivo do aluno, favorecendo-lhe a 

compreensão dos conteúdos.  

 A articulação entre os conteúdos também é bem realizada, pois os temas dos vários 

campos da Matemática são retomados muitas vezes em conexão com os novos. O professor é 

freqüentemente solicitado a mobilizar os conhecimentos prévios do aluno. 

 A diversidade da obra estende-se também às representações dos conceitos e 

procedimentos, com o emprego de gráficos, desenhos, diagramas, símbolos matemáticos e 

textos em língua materna.  

 Quanto à abordagem dos conteúdos, percebe-se que o estudo dos números é proposto 

por meio de problemas bastante contextualizados e instigantes, nos quais o aluno é levado a 

observar e refletir sobre padrões e regularidades numéricas. No livro da 5ª série, além dos 

números naturais e racionais, outros tipos de números são apresentados de forma apropriada e 

com a indicação de que serão estudados futuramente.  

 A contextualização dos conteúdos é bem realizada e a preocupação em atribuir 

significados socioculturais à Matemática manifesta-se em todos os volumes. A coleção é 

atualizada e contém temas relevantes. 

 Na metodologia de ensino-aprendizagem adotada, atribui-se papel central ao aluno, 

que é posto em interação permanente com o texto e solicitado a responder a perguntas, a tirar 

conclusões, a confrontar soluções ou a verificar regularidades.  

 As atividades favorecem o desenvolvimento dos raciocínios indutivo e dedutivo, com 

pouca ênfase na memorização de fórmulas prontas. A sistematização de conceitos e 

procedimentos é iniciada no texto e complementada pelo estudante nas atividades propostas.  

 Na busca por uma ação pedagógica que valorize a resolução de problemas, as 

atividades são apropriadas para que o aluno consiga mobilizar seus conhecimentos, criar 

outros e reorganizá-los. Elas estimulam o desenvolvimento das capacidades de explorar, 

estabelecer relações, generalizar, argumentar e avaliar a aprendizagem. Os exercícios 

contribuem claramente para o domínio das técnicas e dos conceitos e procedimentos. 

 Também sobressaem as diversas atividades que enfatizam as relações entre o cálculo 

mental, o cálculo escrito e o uso da calculadora.  

 Nota-se bastante cuidado na linguagem empregada, demonstrando respeito ao universo 

dos alunos. Recorre-se a vários tipos de texto – explanações em língua natural, seqüências de 
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símbolos matemáticos, caixas de destaque, desenhos, diagramas e esquemas, histórias em 

quadrinhos, entre outros. Salienta-se, em toda a obra, a exploração das relações entre a 

linguagem matemática e a língua materna, bem como a valorização da linguagem oral, em 

especial na seção Conversando sobre o texto. Propõem-se temas e questões importantes para a 

construção da cidadania, com destaque para a contribuição da Matemática na compreensão da 

diversidade das experiências humanas e na formação de atitudes relevantes para o convívio 

social e para o respeito aos direitos e deveres dos indivíduos” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO,2005, p. 147-154).  

 

• Coleção Matemática paratodos - PNLD2008 - Luiz Márcio Pereira Imenes, 

Marcelo Cestari Terra Lellis.   

 

“Síntese avaliativa 

 

 Os conteúdos da coleção são bem selecionados e abordados com base em situações 

significativas e contextualizadas. Também são retomados, ampliados e aprofundados ao longo 

dos livros, sempre de forma significativa. O incentivo à participação do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem é uma característica fundamental dessa obra. Destacam-se a boa 

articulação entre os campos da Matemática e desta com outras áreas do conhecimento.  

 

A análise  

 

Seleção e distribuição dos conteúdos 

 

 Os conteúdos são selecionados nos vários campos da matemática básica e distinguem-

se pela abrangência e riqueza. 

 O campo numérico é bastante trabalhado nas 5ª e 6ª séries, enquanto a álgebra cresce 

em importância nas séries finais. Os conhecimentos prévios e extra-escolares são sempre 

valorizados, principalmente na 5ª série. Uma das principais características desta obra é a boa 

articulação entre diversos campos da Matemática. 
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Abordagem dos conteúdos 

 

 Baseia-se em situações-problema diversas e contextualizadas, que desafiam o aluno. 

Os textos em língua materna, figuras, tabelas, gráficos, diagramas e símbolos matemáticos são 

integrados de forma adequada.  

 Valorizam-se diferentes estratégias para o trabalho com números naturais, como: 

cálculo escrito, estimativas, aproximações, cálculo mental e o uso da calculadora. A revisão 

das operações é feita no livro da 5ª série, com atenção especial para a divisão. O estudo das 

frações integra bem suas diferentes representações, também é iniciado na 5ª série. Já as 

operações com frações são, acertadamente, adiadas para séries subseqüentes.  

 

Metodologia do ensino-aprendizagem 

 

Um texto com problemas e atividades introduz os conteúdos a serem desenvolvidos. 

Em seguida, novas questões e atividades incentivam a reflexão e a ação do aluno. Muitas 

vezes, solicita-se ao aluno que elabore a sistematização do assunto estudado, em vez de 

recebê-la pronta no livro. Frequentemente, os alunos também são instruídos a procurar no 

dicionário matemático algumas definições que não estão incluídas no corpo do texto principal. 

Outras vezes, é pedido a eles que expliquem o conceito com suas próprias palavras. 

 A metodologia adotada contribui para a interação entre os alunos, que são incentivados 

a trabalhar em pequenos grupos. Além disso, são chamados a observar, explorar e investigar 

diferentes situações, muitas vezes para estabelecer relações ou generalizar as idéias exploradas 

e tomar decisões, Também é pedido a eles para argumentar e criticar os resultados obtidos, 

oralmente ou por escrito. Na coleção, são valorizadas diferentes estratégias para a resolução de 

problemas e verificação de resultados, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia 

do aluno. 

 

Contextualização 

 

 Feita de forma abrangente, leva em conta diversas práticas sociais como o comércio e a 

indústria, e temas relativos à saúde, e ao meio ambiente, além daqueles próprios ao contexto 
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matemático. A história da Matemática e outras áreas do conhecimento, como Artes, Música, 

História e Geografia participam da construção de diversos conteúdos. 

 A obra contribui para a formação da cidadania, em especial quando aborda temas como 

ética, representação política, relações de consumo e trabalho” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2008, P. 114-118).  

 
 

3º AGRUPAMENTO: Coleção – Idéias & Relações PNLD (2004/2007/2005 e 2008)  
 

• Idéias & Relações  PNLD 2004 – Carla Cristina Tosatto, Cláudia Miriam Tosatto, 

Edilaine do Pilar Fernandes Peracchi, Violeta Maria Estephan. 

 

 “Síntese da análise 

 

 A obra destaca-se pelo trabalho com resolução de problemas em atividades 

interessantes e que favorecem o estabelecimento de relações e de generalizações e incentivam 

a imaginação e a criatividade. O apelo freqüente e adequado aos jogos matemáticos é um 

ponto positivo da coleção. Contudo, a sistematização dos conteúdos é pouco explicitada na 

obra. 

 Os conteúdos tratados contemplam os blocos de números e operações, grandezas e 

medidas, geometria e tratamento da informação. No entanto, a articulação entre os vários 

temas nem sempre é devidamente realizada na coleção. Há casos em que a introdução de um 

tema novo faz-se com pouca conexão com o anteriormente discutido. Também não há 

articulação apropriada entre conceitos e algoritmos das operações, nem os diferentes 

algoritmos de uma mesma operação. 

 

A análise 

 

 A seleção dos conteúdos é satisfatória, com presença dos conteúdos atualmente 

recomendados para essa fase da aprendizagem escolar no campo dos números e operações, 

grandezas e medidas, geometria e tratamento da informação. Estes dois últimos campos, no 

entanto, recebem atenção relativamente reduzida em comparação com primeiro bloco. 
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 Quanto à distribuição, o tratamento em espiral dado aos conteúdos faz que todos eles 

sejam apresentados e, em seguida, retomados e aprofundados progressivamente ao longo da 

obra. Além disso, ao longo dos livros, há alternância dos assuntos de cada campo temático, 

sem a concentração de um mesmo conteúdo numa parte do livro. Essa organização equilibrada 

dos conteúdos constitui-se em um dos méritos da coleção. 

 A articulação entre os vários campos temáticos, porém, não é bem trabalhada na 

coleção, mesmo em casos como o estudo das grandezas geométricas ou das frações na 

interpretação parte/todo, em que os números, as figuras geométricas e as grandezas podem ser 

inter-relacionadas de forma inteiramente natural. Ao lado disso, há muitos casos em que a 

introdução de um tema novo faz-se com pouca conexão com os anteriormente abordados, o 

que gera uma segmentação na seqüência dos capítulos da coleção. Além disso, não há 

articulação apropriada entre os conceitos e algoritmos das operações, nem entre os diferentes 

algoritmos de uma mesma operação. 

 Há grande diversidade de enfoques com relação a um mesmo conceito. Em todos os 

volumes encontram-se várias representações matemáticas – desde a língua materna às 

linguagens simbólica e gráfica, diagramas, tabelas, gravuras e modelos concretos. 

 Percebe-se uma permanente preocupação com a contextualização dos assuntos 

tratados. Ao longo dos capítulos, o ambiente sociocultural frequentemente faz parte da 

diversidade proposta ao aluno. A inclusão de jogos e brincadeiras de raízes na cultura dos 

povos também enriquece muito a proposta da coleção. 

 A metodologia de ensino-aprendizagem privilegia a ação do aluno em face das 

situações-problema. No processo de resolução de situações propostas, o aluno é solicitado a 

refletir individualmente ou em equipe e a interagir com o professor e com os colegas sobre o 

conteúdo em foco. Desta forma, parte da sistematização – definições, classificações, 

nomenclatura, simbolismo – fica sob a responsabilidade do professor. 

 Observa-se um predomínio dos algoritmos e procedimentos sobre a formação de 

conceitos. Isso pode ser considerado apropriado no caso do livro da 1ª série, fase em que as 

atividades podem se centradas na exploração e representação espontânea. No entanto, a partir 

do livro da 2ª série, seria desejável algum tipo de sistematização, que não ocorre de forma 

satisfatória. Isso gera certa desarticulação no conjunto das atividades propostas, que pode 

dificultar a aprendizagem dos conteúdos. 
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 Em harmonia com a importância metodológica atribuída às atividades, observa-se uma 

gama muito variada de situações que procuram desenvolver no aluno competências cognitivas 

básicas e atitudes essenciais à formação do cidadão. Assim, podem ser identificadas atividades 

que incentivam a imaginação e a criatividade da criança, que a levam a explorar, estabelecer, 

tomar decisões, criticar, expressar e registrar idéias e procedimentos, selecionar, organizar e 

interpretar dados. Para tanto, são propostos desafios e questões abertas, além de problemas que 

estimulem o uso de diferentes estratégias, com mais de uma solução ou sem nenhuma solução. 

Por fim, ocorrem inúmeras atividades, em todos os livros, que propõem “converse sobre isso 

com o professor e os colegas”, “troque idéias com seu professor e colegas” ou “compare com 

as de seus colegas”. Tais atividades dão oportunidade para o confronto de diferentes 

estratégias ou de validação de resultados. 

  A linguagem utilizada é adequada, com emprego de várias formas de expressão e 

clareza nos enunciados. No entanto, até o volume da 3ª série, a nomenclatura matemática é 

escassa.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, P. 136-139).  

 

• Coleção Idéias & relações PNLD 2007 - Carla Cristina Tosatto, Cláudia Miriam 

Tosatto, Edilaine do Pilar Fernandes Peracchi, Violeta Maria Estephan.  

 

“Síntese avaliativa 

 

 A metodologia adotada valoriza a participação ativa do aluno no trabalho com 

seqüências de atividades, que propiciam o desenvolvimento de diversas idéias e significados 

de um conceito. Destaca-se o uso, bastante significativo, do sistema monetário, como contexto 

em diversas situações ou como estratégia de abordagem de conceitos e procedimentos. A 

seção Jogos e Brincadeiras, distribuída ao longo dos volumes, contribui para a integração, 

retomada e exploração dos conceitos e para trocas participativas entre os alunos.  

 

A análise 

 

 A seleção de conteúdos inclui os tópicos geralmente recomendados para essa fase da 

escolaridade, associados aos blocos: números e operações; geometria; grandeza e medidas; e 
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tratamento da informação. Ao primeiro deles, destina-se grande parte das atividades e observa-

se que, no volume da 3ª série, o excesso dessas atividades prejudica os outros blocos, em 

particular, o de grandezas e medidas. 

 A distribuição dos conteúdos é feita de forma a não concentrar blocos em partes de um 

mesmo livro, nem em um só volume. No entanto, há excessiva alternância de assuntos 

abordados nos capítulos e, em alguns casos, nas atividades de um mesmo capítulo, o que pode 

prejudicar a construção efetiva de conceitos e procedimentos. Os conteúdos do bloco de 

tratamento da informação são explorados, de maneira integrada, em diversos capítulos, por 

meio de tabelas e gráficos. Alguns capítulos, intitulados “Interpretando dados”, presentes nos 

dois últimos volumes, são especificamente dedicados ao tratamento da informação. Os 

assuntos abordados não se esgotam em um volume e são retomados em diversos níveis ao 

longo da coleção, embora, por vezes, se verifique pouco aprofundamento. 

  Na obra, há cuidado em relacionar os conhecimentos já abordados com os novos. A 

articulação entre os diversos campos da Matemática ocorre com maior freqüência no bloco 

dos números e operações. Há, ainda, capítulos que trazem articulações interessantes. Por 

exemplo, o uso do tangram para explorar frações e não apenas para composição de figuras 

planas, no volume da 3ª série. As seções “Trabalhando com várias idéias e relações”, presentes 

nos livros de 3ª e 4ª séries, fazem uma retomada de conteúdos já trabalhados anteriormente, 

com atividades variadas e, em alguns casos, estimulam o uso de novas estratégias ou 

significados. Os diferentes significados das operações merecem atenção e destaca-se o 

incentivo ao uso das relações entre as operações no preenchimento de tabelas, desde a 2ª série. 

Diferentes representações e usos são explorados na construção de um conceito. Exemplo disso 

pode ser observado no tratamento dado aos números racionais nas formas fracionárias e 

decimais. A calculadora e o sistema monetário são usados em muitos capítulos, inclusive 

como recurso para a introdução de novos conceitos ou procedimentos. 

 Na abordagem dos conteúdos há equilíbrio entre conceitos, procedimentos e 

algoritmos. O conceito de número, no primeiro volume, é explorado a partir do conhecimento 

prévio do aluno e de atividades que envolvem agrupamento, organização e classificação de 

quantidades. Observa-se, ainda, o uso de diversos recursos como o calendário, jogos e o 

dinheiro. As operações surgem como ferramentas para a resolução de problemas, com 

valorização das estratégias de resolução dos alunos. 
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 Os conteúdos são abordados de forma significativa, em contextos da própria 

Matemática, das práticas sociais e, algumas vezes, das diferentes áreas do conhecimento. As 

atividades propostas aos alunos são freqüentemente relacionadas a práticas socioculturais e há 

muitos jogos e brincadeiras baseadas na cultura de diferentes povos. Há várias conexões com 

as áreas de Geografia, Ciências e Língua Portuguesa e destacam-se, ainda, capítulos como “A 

Matemática nos textos” e “Os Números nas reportagens”, que estimulam a discussão de temas 

atuais.  

 A metodologia de ensino-aprendizagem adotada solicita a participação direta do aluno 

no processo de construção do conhecimento, a partir de situações exploratórias. Algumas 

vezes, os assuntos são introduzidos por jogos e brincadeiras, que servem de contexto e de 

motivação. Na maioria das vezes, as sistematizações acompanham o processo de resolução das 

atividades, mas necessitam de um grande apoio do professor. Outras vezes, os conteúdos são 

sistematizados ou apresentados em quadros destacados, no enunciado das atividades ou em 

falas de personagens. Os capítulos que apresentam jogos e brincadeiras fornecem contextos 

nos quais os conteúdos podem ser explorados pelos alunos de maneira significativa e 

interessante.  

 A linguagem utilizada é clara e adequada. Encontram-se na obra diversos tipos de texto 

e recursos gráficos e não há excesso de nomenclatura matemática. São feitas observações úteis 

sobre o significado de alguns termos, tanto da Matemática quanto da linguagem materna. 

Algumas atividades exploram, de maneira significativa, contribuições da Matemática para a 

construção da cidadania, como a interpretação de dados apresentados em textos a serem lidos 

e discutidos pelos alunos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 187-189).  

 

 
• Idéias & Relações  PNLD 2005 - Carla Cristina Tosatto, Cláudia Miriam Tosatto, 

Edilaine do Pilar Fernandes Peracchi, Violeta Maria Estephan.    

 

“Síntese avaliativa 

 

 Nesta coleção, as atividades são o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e a participação do aluno na construção do conhecimento é bastante valorizada, 
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sem diminuir o papel do professor como interlocutor permanente nesse processo. Bem 

diversificadas, as atividades favorecem o desenvolvimento da capacidade de resolver 

problemas de forma autônoma.  

 Os conteúdos dos diversos campos matemáticos são apresentados de forma alternada 

ao longo dos livros, e a progressão dos conceitos e procedimentos é bem cuidada, com 

freqüentes retomadas dos assuntos já estudados. Observa-se, além disso, a variedade dos 

textos, que envolvem temas relevantes para a formação mais ampla dos alunos e favorecem o 

estabelecimento de relações entre os conhecimentos matemáticos e as práticas  

sociais. 

 

A análise   

 

 Na metodologia de ensino-aprendizagem adotada, as sistematizações devem ser feitas 

a partir de atividades. Para isso, inserem-se boxes e balões com pequenos resumos, sugestões 

ou perguntas que pretendem dirigir o aluno à conclusão esperada. Dessa maneira, a 

sistematização dos conceitos e procedimentos é, em grande parte, deixada a cargo do aluno, 

que deve chegar às conclusões esperadas pela realização de seqüências de atividades. Ao lado 

disso, atribui-se ao professor a tarefa de organizar estratégias de trabalho em sala de aula para 

que o aluno, por meio da resolução de problemas, chegue a uma compreensão mais consistente 

dos conceitos e procedimentos visados.  

 Várias atividades orientam o aluno a explorar, analisar padrões e generalizar, usar a 

imaginação e a criatividade. Procura-se desenvolver sua capacidade de argumentação, 

solicitando-se a justificativa de procedimentos adotados e estimulando-o a conversar com 

colegas ou com o professor a respeito de questões mais instigantes. Além disso, as atividades 

demandam o estabelecimento de relações entre os diversos assuntos abordados e a exploração 

de conceitos matemáticos em diversos contextos, de modo especial nas obras de arte.  

 Nos livros e nas orientações do manual do professor, recomenda-se com freqüência a 

promoção da interação entre alunos e a utilização de materiais diversificados, como 

dobraduras, quebra-cabeças, instrumentos de desenho geométrico e jogos. É também freqüente 

e bem conduzido o uso da calculadora. O cálculo mental é enfatizado no livro da 5ª série e 
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aparece, com menor atenção, nos demais volumes. O cálculo por estimativas é proposto em 

várias atividades ao longo dos volumes.  

 Com respeito à abordagem dos conteúdos, a diversidade de situações e de 

representações e as oportunidades oferecidas para que os temas sejam recordados, 

aprofundados ou ampliados favorece de forma clara a aquisição dos conceitos e procedimentos 

matemáticos. Por outro lado, muitas regras e procedimentos são apresentados e justificados 

nos dois primeiros volumes apenas amparados em exemplos 

 A seleção de conteúdos é apropriada para essa fase do Ensino Fundamental e os 

diversos campos temáticos – números, geometria, álgebra, grandezas e medidas e tratamento 

da informação – são contemplados de maneira equilibrada. Dados estatísticos e probabilísticos 

aparecem em vários momentos da coleção e são apresentados gráficos textos e tabelas que 

requerem do aluno um esforço de interpretação e organização das informações.  

 Os diferentes campos temáticos alternam-se ao longo dos capítulos, sem abordagem 

exaustiva e localizada de um deles. Dessa forma, consegue-se uma distribuição dos conteúdos 

que favorece o estudo de um mesmo tema em sucessivos momentos, com amplitude e 

aprofundamento progressivos.  

 Nos textos e nas atividades, observa-se um esforço explícito de contínua retomada de 

tópicos já estudados, o que permite uma boa articulação entre o conhecimento novo e o já 

adquirido. É igualmente freqüente a articulação entre os diferentes campos matemáticos.

 A coleção é rica em situações que mobilizam várias representações matemáticas – 

língua materna, simbolismo matemático, desenhos, diagramas, tabelas, gráficos, entre outras. 

Observa-se, além disso, que o aluno é estimulado a articular e a comparar essas 

representações, bem como a examinar vantagens e desvantagens de umas em relação às outras. 

A obra apresenta também boa diversidade de enfoques, recorrendo a várias idéias e situações 

associadas a um mesmo conceito ou procedimento.  

 Quanto à contextualização, nas atividades se oferecem boas oportunidades para o 

estabelecimento de relações entre a Matemática e as práticas sociais.  

 A inclusão de temas que dão relevo às inter-relações da Matemática com outras 

atividades humanas atuais contribui de forma significativa para a construção da cidadania.  

 A linguagem é clara e adequada tanto na terminologia matemática, quanto nos 

enunciados das atividades. Há também, diversidade de gêneros e tipos textuais – matérias de 
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jornais e revistas, notas fiscais de produtos e serviços, charges, rótulos, obras de arte, 

mostradores de aparelhos de medida, falas de personagens de histórias, mapas, fotos, plantas, 

croquis, entre outros” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005, p. 41-48).  

 

• Idéias & Relações  PNLD 2008 - Cláudia Miriam Tosatto, Edilaine do Pilar Fernandes 

Peracchi, Violeta Maria Estephan,    

 

“Síntese Avaliativa 

 

 A metodologia adotada na coleção valoriza atividades que incentivam os alunos a 

realizarem experiências e discussões. São muito presentes as situações de jogos, que podem 

desempenhar um papel positivo na aprendizagem. Na obra, sugere-se como ponto de partida 

para a apresentação dos conteúdos o uso de uma grande variedade de materiais concretos e de 

atividades em grupos. No entanto, constatam-se, várias vezes, que o desenvolvimento do 

trabalho proposto não contribui efetivamente para que os conhecimentos sejam organizados e 

sistematizados. 

  

 A análise 

 

Seleção e distribuição dos conteúdos 

 

 Na obra, os conteúdos são tratados em pequenos capítulos, nos quais são explorados 

tópicos de um dos campos matemáticos ou se promove a articulação entre eles. Além disso, os 

assuntos não se esgotam em um capítulo, sendo retomados e aprofundados ao longo da obra. 

Após alguns capítulos, apresenta-se uma síntese de definições, da nomenclatura e dos 

procedimentos já desenvolvidos, sob o título “Trabalhando com várias idéias e relações”, e são 

propostas atividades em que se busca, igualmente, articular conteúdos de mais de um campo 

matemático. Tais tentativas são bem sucedidas na relação entre álgebra e geometria, mas nem 

sempre entre outros campos.  
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Abordagem dos conteúdos 

 

 Os números naturais e racionais positivos são trabalhados adequadamente, por meio de 

resolução de problemas.  

 

Metodologia de ensino-aprendizagem 

 

 Os conteúdos são abordados com base no envolvimento do aluno em atividades. A 

obra valoriza diferentes representações e enfoques de um mesmo conceito. Além disso, há 

equilíbrio entre conceitos, algoritmos e procedimentos. A sistematização dos conteúdos é feita 

de forma diluída ao longo do texto, seja em boxes e balões com breves resumos, seja no 

próprio enunciado das atividades propostas. Em especial, nas seções “Trocando idéias” 

estimulam-se as discussões que podem contribuir para a aprendizagem de conteúdos 

sistematizados. Nos capítulos “Idéias e Relações” também são feitas sistematizações, com o 

objetivo de organizar e resumir os assuntos estudados anteriormente. 

 A obra enfatiza o trabalho com atividades experimentais em sala de aula, como jogos 

que exploram assuntos específicos em Matemática e contribuem para a interação entre os 

alunos. Muitas atividades favorecem o desenvolvimento de competências como observar, 

explorar, generalizar, classificar e visualizar. 

 

Contextualização 

 

 A coleção propõe atividades que se baseiam em temas socialmente relevantes, a 

exemplo do efeito estufa. Em alguns casos, essas atividades são bem aproveitadas para a 

discussão sobre o próprio contexto, noutros são utilizadas apenas como forma de mostrar 

situações que envolvem Matemática. São muito presentes as situações de jogos que podem 

desempenhar um papel positivo na aprendizagem.”  (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008, 

p. 108-122). 

 
  Observa-se nas diversas análises apontadas pelos Guias de Matemática, independente 

das edições, que as coleções, de forma geral, adotam uma metodologia de ensino pautada na 
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resolução de problemas, na qual, o alunado é convidado a participar ativamente do processo de 

aquisição do conhecimento, muitas vezes por meio de situações desafiantes. Tais desafios 

contribuem para o desenvolvimento de competência na aquisição do conhecimento 

matemático. 

 Afirma-se, ainda, que os conceitos matemáticos relativos aos números e operações, são 

abordados com expressiva diversidade de enfoques. E nos vários assuntos estudados, 

empregam-se múltiplas representações, desde a linguagem simbólica da Matemática e a língua 

materna, até a utilização de gráficos, tabelas, diagramas e figuras.  

 Outro aspecto afirmado nos Guias, como aspecto positivo, é o estudo articulado dos 

diversos significados e das diferentes representações matemáticas de um mesmo conceito. Na 

abordagem dos conteúdos, diferentes significados dos números e operações são estudados e 

aprofundados das séries iniciais para as subseqüentes. Destaca-se, ainda, que a diversidade de 

algoritmos e as estratégias de cálculo são fatores importantes para a compreensão dos 

algoritmos convencionais e desenvolvimento de outras habilidades de cálculo, tais como; o 

cálculo mental, por estimativas e com arredondamentos. 

  Elogiam-se, também, as diversas formas de representação de dados em gráficos e 

tabelas nas diversas formas de situações-problemas ao longo das coleções. 

            As informações constantes nos Guias sobre as coleções, aqui evidenciadas, afirmam 

que as mesmas, trabalham as operações matemáticas fundamentais com expressiva variedade 

de enfoques e as diversas formas de representação simbólica utilizadas na apresentação de 

conteúdos, também, são variadas.  

Porém, apesar destes livros terem sido aprovados pelos Guias, há aspectos mais 

refinados que os autores de livros didáticos de Matemática para o Ensino Fundamental 

precisam levar em consideração, como por exemplo: trabalhar equitativamente as 

subcategorias de problemas aditivos e multiplicativos quanto aos seus significados e variar 

amplamente as formas de representação, tanto nas situações em que as atividades são 

apresentadas pelo autor, quanto nas ocasiões em que os alunos são convidados a resolver 

problemas matemáticos. 
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3.2. Quanto aos significados das estruturas aditivas 

 
É possível observar, na Tabela 1, que os problemas de estrutura aditiva de forma geral, 

quanto as seus significados, não são bem distribuídos de forma uniforme nos livros didáticos 

de Matemática de 3ª e 5ª séries, nas coleções Vivência e Construção (1ª à 4 série), “Novo 

Tempo” (1ª à 4 série),  Idéias & Relações (1ª à 4 série), “Tudo é Matemática” (5ª à 8ª série); 

Matemática Paratodos (5ª à 8ª série) e Idéias & Relações (5ª à 8ª série); independente do 

PNLD no qual a coleção foi aprovada.  

Fica evidente a constatação que os livros de Matemática da 3ª e 5ª série das coleções 

analisadas não trabalham equitativamente os diferentes significados envolvidos nos problemas 

de estrutura aditiva, privilegiando mais os problemas de Mudança e Combinação, sendo quase 

a metade dos problemas de cada volume, nas edições de 2004 e 2007 problemas de Mudança e 

nas edições de 2005 e 2008 mais de metade dos problemas continuam sendo problemas de 

Mudança. Pode perder-se, assim, a oportunidade de explorar outros tipos de problemas, como 

é o caso dos problemas de Comparação e de Igualização, que tiveram muito baixas 

representatividades nos livros analisados.  

Outra constatação é que os livros didáticos de Matemática analisados, quanto aos seus 

significados nos problemas de estrutura aditiva, não trabalham com problemas de Comparação 

– com Quantidade Maior desconhecida – Termo “a menos’’; Comparação – com Quantidade  

Menor desconhecida  – Termo “ a mais” e  - Comparação – Quant. Menor desconhecida – 

Termo “a menos”. Problemas de Comparação  com Diferença desconhecida – Termo “a 

menos” e  Comparação – Quantidade maior desconhecida – Termo “a mais”, são praticamente 

inexistentes. Fica evidente que os livros didáticos de Matemática analisados, quanto aos seus 

significados, também não trabalham as subcategorias dos problemas aditivos de forma 

diversificada e equilibrada. 

Os problemas de Igualização são praticamente inexistentes nos livros de 3ª e 5ª série 

nas edições analisadas de 2004, 2005 e 2007 são completamente ausentes nos livros de 5ª série 

da edição de 2008. 

Apesar da maioria dos problemas ter sido de Mudança, dentro dessa mesma categoria, 

a ênfase maior foi nos problemas de Mudança – Resultado desconhecido, situação de 
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acréscimo e Mudança – Resultado desconhecido, situação de decréscimo, ficando as outras 

subcategorias (Itens 5, 6, 7 e 8) com poucas atividades. 

 Confirma-se aqui, após duas décadas, os estudos de Borba, et al. (1997), que, a partir 

da análise de livros didáticos de Matemática para as séries iniciais, evidenciaram que no 

campo conceitual das estruturas aditivas não havia uma apresentação de problemas 

diversificados quanto à sua estrutura e com graus de complexidade gradativos, a qual 

possibilitaria um desenvolvimento mais amplo do raciocínio aditivo por parte dos alunos. 

Apesar das coleções analisadas estarem presentes nos Guias do PNLD em diferentes edições, 

os mesmos não evidenciam terem influenciado os autores de livros didáticos de Matemática a 

atentarem para a necessidade de diversificar mais os problemas aditivos quanto aos seus 

significados, e distribuí-los equitativamente dentro das categorias e subcategorias evidenciadas 

pelos estudos aqui apresentados. Desta forma o PNLD  não evidencia ter influenciado os 

autores de livros didáticos de Matemática a observar os estudos  sobre o campo conceitual da 

estruturas aditivas, não dando a devida importância a uma apresentação de problemas 

diversificados quanto à sua estrutura e graus de complexidade. 

A descrição nos Guia do PNLD das coleções aqui analisadas também não chama a 

atenção sobre essa falha na distribuição dos problemas aditivos, uma vez que nos mesmos 

afirma-se haver boa seleção e distribuição. É possível que na análise efetuada pelo PNLD 

tenha-se observado a presença de problemas de adição e subtração com significados 

diversificados, mas não se atentou que não há um equilíbrio na distribuição dos diferentes 

significados nem nas subcategorias destes, ou seja, no posicionamento dos valores 

desconhecidos. 

Como já afirmado anteriormente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (PCN), o conhecimento matemático ganha sentido quando os alunos são 

colocados diante de situações de desafio. Assim, o trabalho pedagógico ganha significado 

quando os alunos são instigados a desenvolver estratégias de resolução de problemas. Ainda 

segundo os PCN, a resolução de problemas matemáticos possibilita aos alunos mobilizar 

conhecimentos e desenvolver capacidades para gerenciar informações que estão ao seu 

alcance. 
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Tabela 1 -  Quantitativos e percentuais  dos problemas de estrutura aditiva, segundo a classificação de Carpenter e Moser (1982), por série, 
edição do PNLD e  coleção analisada 

3ª série 5ª série Tipos de problemas 
PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 

 Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

1-Combinação - Todo desconhecido 12 
(16.9%) 

10 
(21..3%) 

35 
(39.8%) 

17 
(24.3%) 

20 
(32.7%) 

35 
(39.8%) 

9 
(20.0%) 

7 
(41.2%)  15 

(28.9%) 
7 

(41.2%)  

2 -Combinação – Parte desconhecida 4 
(5.6%) 

3 
(6.4%) 

15 
(17.0%) 

8 
(11.4%) 

1 
(1.6%) 

15 
(17.0%) 

4 
(8.9%)   2 

(3.9%)   

3-Mudança - Resultado desconhecido – 
situação de acréscimo 

24 
(33.8%) 

9 
(19.1%) 

8 
(9.1%) 

14 
(20.0%) 

6 
(9.8%) 

8 
(9.1%) 

16 
(35.6%) 

2 
(11.8%) 

11 
(47.8%) 

12 
(23.0%) 

2 
(11.8%) 

11 
(47.8%) 

4-Mudança - Resultado desconhecido - 
situação de decréscimo 

18 
(25.4%) 

7 
(14.9%) 

14 
(15.9%) 

23 
(32.8%) 

15 
(24.6%) 

14 
(15.9%) 

8 
(17.8%) 

6 
(35.2%) 

7 
(30.4%) 

14 
(26.9%) 

6 
(35.2%) 

7 
(30.4%) 

5-Mudança - Transformação 
desconhecida – situação de acréscimo 

1 
(1.4%) 

2 
(4.3%)   3 

(4.9%)     1 
(1.9%)   

6-Mudança - Transformação 
desconhecida - situação de decréscimo 

2 
(2.8%)    1 

(1.6%)        

7-Mudança - Situação inicial 
desconhecida – situação de acréscimo 

2 
(2.8%)   1 

(1.4%) 
4 

(6.6%)        

8-Mudança - Situação inicial 
desconhecida - situação de decréscimo  1 

(2.1%)  2 
(2.9%) 

2 
(3.3%)  3 

(6.7%)  2 
(8.7%)   2 

(8.7%) 
9-Igualização - Aumento na quantidade 
menor  1 

(2.1%)   2 
(3.3%)        

10-Igualização - Decréscimo na 
quantidade maior       1 

(2.2%)      

11-Comparação - Diferença 
desconhecida - Termo “a mais” 

8 
(11.3%) 

4 
(8.5%) 

9 
(10.2%) 

5 
(7.2%) 

1 
(1.6%) 

9 
(10.2%) 

3 
(6.6%) 

1 
(5.9%) 

2 
(8.7%) 

6 
(11.5%) 

1 
(5.9%) 

2 
(8.7%) 

12-Comparação - Diferença 
desconhecida - Termo “a menos”     1 

(1.6%)        

13-Comparação - Quantidade Menor 
desconhecida - Termo “a mais”             

14-Comparação - Quant. Menor 
desconhecida - Termo “a menos”             

15-Comparação - Quantidade maior 
desconhecida - Termo “a mais”     2 

(3.3%)        

16-Comparação – Quant. Maior 
desconhecida - Termo “a menos”             

17-Comparação diferença desconhecida  10 
(21.3%) 

7 
(8.0%)  3 

(4.9%) 
7 

(8.0%) 
1 

(2.2%) 
1 

(5.9%) 
1 

(4.4%) 
2 

(3.9%) 
1 

(5.9%) 
1 

(4.4%) 

TOTAL 
71 

(100%) 
47 

(100%) 
88 

(100%) 
70 

(100%) 
61 

(100%) 
88 

(100%) 
45 

(100%) 
17 

(100%) 
23 

(100%) 
52 

(100%) 
17 

(100%) 
23 

(100%) 
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A apresentação de problemas diversificados quanto à sua estrutura e graus de complexidade 

variados, presentes nos livros didáticos de Matemática, pode ajudar os alunos a ampliar seus 

conhecimentos sobre conceitos e procedimentos matemáticos, desenvolvendo sua 

autoconfiança sobre a resolução de problemas matemáticos. 

Portanto, na resolução de problemas matemáticos, o tratamento de situações simples, 

complexas e diversificadas, pode oferecer ao aluno a oportunidade de pensar por si mesmo, 

construir estratégias de resolução e argumentação, relacionar diferentes conhecimentos, enfim, 

perseverar na busca de uma solução viável. E, para isso, os desafios devem ser reais e fazer 

sentido. 

De forma contrária, os livros analisados não buscam atender de maneira plena e ampla 

os pressupostos atuais da Educação Matemática, uma vez que não se evidenciou  

subcategorias de problemas que poderiam se fazer mais presentes. 

Ainda na Tabela 1 é possível verificar que não há grandes diferenças dos tipos de 

problemas abordados nas diferentes edições do PNLD e, em alguns casos, houve redução das 

subcategorias que foram mais trabalhadas numa edição anterior e reduzido o número de 

atividades numa edição posterior. (Itens 3, 6, 11, 13 e 17). Ainda houve casos em que algumas 

subcategorias  pouco trabalhadas em edições anteriores, não foram evidenciadas em edições 

posteriores (como é o caso dos itens 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15). 

De maneira semelhante, pode-se observar que não há evidências de uma busca de 

aprofundamento de significados da 3ª para a 5ª série, pois subcategorias de natureza mais 

complexa poderiam estar mais presentes na 5a série. Sobre esses aspectos, nos estudos de 

Vergnaud e Durand (1997) com crianças pequenas, percebeu-se que os problemas 

considerados mais difíceis, são aqueles nos quais o verbo que dá a informação numérica é 

contrário à operação necessária para a sua resolução. São exemplos dessas dificuldades 

situações que falam em “menos”, “perdeu”, “deu” e que ofereçam a pista de problemas de 

subtração quando, na verdade, são de adição, e do mesmo modo, palavras-chave como “mais”, 

“ganhou”, “recebeu” sugerem problemas de adição, podendo ser de subtração. 

Fica evidente que os livros didáticos de Matemática das coleções analisadas no 

presente estudo, não trabalham equitativamente todas as subcategorias de problemas de 

estrutura aditiva, e o PNLD, também, não ratificou nenhuma influência sobre os tipos e 

quantidades de problemas aditivos trabalhados em edições posteriores.  
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Estes resultados confirmam o afirmado nos Guias do Livro Didático de Matemática de 

haver nestas coleções uma variedade de problemas abordados, pois, de forma geral, há 

problemas das quatro categorias, mas, deve-se ressaltar que não há uma distribuição eqüitativa 

entre as mesmas. E também não há proeminência de uma distribuição exaustiva das diferentes 

subcategorias. Também, neste sentido, não há evidência de um aprofundamento do tratamento 

às operações aritméticas nos livros analisados. Estes são aspectos a serem, ainda, considerados 

na melhoria da abordagem diversificada e aprofundada destas coleções, no que se refere aos 

significados da adição e da subtração. 

Outro aspecto que merece ser mencionado refere-se às avaliações realizadas pelo 

MEC. Segundo Batista (2002), as publicações do PNLD pretendem contribuir e orientar 

professores para a adequada escolha do Livro Didático a ser utilizado nas diversas práticas 

docentes, e para a própria formação continuada e atualização dos professores. Portanto, 

considera-se o Livro Didático, muitas vezes, como único material de referência para 

preparação de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Apesar dos livros serem 

analisados e aprovados pelo PNLD e disponibilizados nos Guias para escolha dos professores, 

há alguns aspectos identificados nesta pesquisa, como a necessidade de diversificar e 

aprofundar significados na resolução de problemas, que precisam ser considerados para a 

avaliação e melhoria na qualidade deste recurso didático amplamente utilizado nas escolas 

brasileiras.  

É indiscutível a importância e lugar de destaque que o PNLD ocupa na política 

educacional brasileira, mas, vale ressaltar que, ainda, há outros aspectos que precisam ser 

levados em consideração, tanto pelo Programa Nacional do Livro Didático, o qual aprova os 

livros que serão escolhidos pelos professores, quanto pelos autores de livros didáticos. Deve-

se, por exemplo, levar em consideração a diversificação de significados e equilíbrio nas 

quantidades  de problemas expostos nos livros, considerando-se o que têm indicado as 

inúmeras pesquisas atuais feitas por pesquisadores em Educação Matemática. 

 

3.3.  Quanto aos significados das estruturas multiplicativas 

 

Quanto aos significados dos problemas de estrutura multiplicativa, como se pode 

observar na Tabela 2, nas quatro edições há representatividade em quatro categorias de 
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problemas. Salienta-se, porém, que não há, em nenhuma das séries e edições, problemas 

inversos de Produto Cartesiano, evidenciando-se, assim, que nem todas as categorias de 

problemas multiplicativos se fazem presentes nestes livros analisados. Outros problemas, 

como os de raciocínio combinatório não foram analisados, pois, não são sistematicamente 

trabalhados nestas séries. 

De forma geral, os problemas de estrutura multiplicativa, quanto aos seus significados, 

estão mais bem distribuídos, quando comparados com os problemas de estrutura aditiva. Fica 

evidente, porém, que em algumas edições do PNLD esta distribuição ainda não é a ideal, pois 

há  percentuais  muito  mais  elevados de algumas categorias e muito baixos de outras e não se 

observa um avanço no sentido de corrigir estas distribuições de uma edição do PNLD para 

outra, nem há evidências da busca de um aprofundamento da 3ª para a 5ª série.  

Embora neste campo possa-se concordar, até certo ponto, com os Guias do Livro 

Didático que afirmam haver uma diversidade de tipos de problemas nos livros analisados, não 

se pode, porém, concordar com a afirmativa de que há uma preocupação em aprofundar os 

conteúdos de uma série para outra.  

De acordo com Vergnaud (1997), as três classes de problemas propostas: isomorfismo, 

produto de medidas e proporções múltiplas, as quais já foram referidas anteriormente, se 

diferenciam em relação aos níveis de dificuldades. Os problemas de isomorfismo podem ser 

resolvidos ora por um operador escalar, (como por exemplo: quando se estabelece a relação 1 

carro: 4 rodas; 3 carros: x rodas, sabe-se que 1 está para 4, assim como 3 está para 12, ou seja, 

3 são 3 vezes 1 e 12 são 3 vezes 4), ora por um operador funcional (como, no exemplo 

anterior, 1 está para 4, assim como 3 está para 12, ou seja, 4 são 4 vezes 1, assim como 12 é 

para 3 vezes 4), pois, ora têm-se medidas no plano numérico, ora no plano dimensional. 

Isomorfismos são mais fáceis de o aluno compreender. Neste caso, os problemas de 

isomorfismo “multiplicação” e isomorfismo “divisão” de que trata Vergnaud (1983, 1991), 

são semelhantes, respectivamente, aos problemas de correspondência um-a-muitos 

(multiplicação), quotição e partição (inversos da multiplicação) a que se referem Nunes e 

Bryant (1997). Já os problemas do tipo, produtos de medidas descritos por Vergnaud que 

assemelham aos problemas de produto cartesiano definidos por Nunes e Bryant, não são fáceis 

de analisar sob a forma de operador escalar ou operador funcional. Porque ambas as medidas 

presentes no problema se encontram no aspecto numérico e resultam numa terceira medida de 
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natureza distinta. Assim, observa-se que os problemas de produto de medidas são mais 

complexos do que os problemas de isomorfismo de medidas. 

Constatam-se nestes livros, que não foi levado em consideração estas diferenças entre 

os problemas e a necessidade de trabalhar problemas mais complexos em séries posteriores. 

No caso deste estudo, percebe-se que a maior quantidade dos problemas de estrutura 

multiplicativa, centra-se nos problemas de correspondência um-a-muitos em todas as coleções, 

independentes das diferentes edições. Perdem-se, com isso, a oportunidade de se trabalhar os 

diferentes níveis de raciocínios que envolvem a resolução de problemas de estrutura 

multiplicativa, uma vez que em detrimento a um único tipo de raciocínio deixa-se de lado uma 

variedade de significados. Segundo Nunes e Bryant (2002), é essencial apresentar às crianças 

uma grande variedade de problemas com significados variados, focalizando especialmente a 

coordenação entre diferentes esquemas. 

Percebe-se que, igualmente aos problemas de estrutura aditiva, entre os problemas de 

estrutura multiplicativa, em termos percentuais, não há equilíbrio e distribuição equitativa de 

suas quantidades, nem aprofundamento de uma edição anterior para uma edição posterior, 

apesar de estarem presentes em diferentes edições. 

 Além dos diferentes significados que as operações aritméticas podem assumir e os 

invariantes das mesmas (sejam relações entre os dados de situações e das operações entre si, 

sejam propriedades específicas da adição, subtração, multiplicação e divisão), uma terceira 

dimensão importante ao desenvolvimento conceitual são as representações simbólicas, 

discutidas a seguir. 
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Tabela 2  - Percentuais dos problemas de estrutura multiplicativa, numa classificação baseada em Nunes e Bryant  (1997), por série, 
edição do PNLD e coleção analisada.  

 

 
3ª série 5ª série Tipos de problemas 

PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 
 Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 

1-Correspondência 
um-a-muitos 

47 
(34.3%) 

63 
(48.5%) 

53 
(56.4%) 

69 
(45.1%) 

68 
(54.0%) 

53 
(56.4%) 

25 
(39.7%) 

8 
(36.4%) 

9 
(45%) 

27 
(58.7%) 

8 
(36.4%) 

9 
(45%) 

2 - Quotição 28 
(20.4%) 

8 
(6.2%) 

21 
(22.3%) 

 

12 
(7.9%) 

3 
(2.4%) 

21 
(22.3%) 

3 
(4.8%) 

 

5 
(22.7%) 

7 
(35%) 

8 
(17.4%) 

5 
(22.7%) 

7 
(35%) 

3 - Partição 36 
(26.3%) 

45 
(34.6%) 

19 
(20.2%) 

40 
(26.1%) 

41 
(32.6%) 

 

19 
(20.2%) 

 

29 
(46.0%) 

1 
(4.5%) 

2 
(10%) 

9 
(19.6%) 

1 
(4.5%) 

2 
(10%) 

4-Produto 
cartesiano (direto) 

26 
(19.0%) 

14 
(10.7%) 

1 
(1.1%) 

32 
(20.9%) 

14 
(11.0%) 

1 
(1.1%) 

6 
(9.5%) 

8 
(36.4%) 

2 
(10%) 

 
 

2 
(4.3%) 

8 
(36.4%) 

2 
(10%) 

5-Produto 
cartesiano (inverso) 

            

TOTAL 137 
(100%) 

130 
(100%) 

94 
(100%) 

 

153 
(100%) 

126 
(100%) 

94 
(100%) 

 

63 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 

46 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 

 

 



 

 

110

 

3.4. Quanto aos tipos de representações simbólicas apresentadas nos problemas aditivos. 

 

Quanto às representações simbólicas apresentadas nos livros didáticos analisados, 

observa-se que nos problemas aditivos a ênfase maior está nos problemas nos quais os autores 

apenas apresentam os enunciados, sem suporte de nenhum outro recurso. A Figura 112 que 

segue é um exemplo, deste tipo de representação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Exemplo de  problema  aditivo apresentado com enunciado e sem  suporte    

 de  outra representação simbólica. 
 

Conforme se pode observar na Tabela 3, esse tipo de representação ultrapassa mais de 

metade dos problemas e em alguns casos atinge 100% dos problemas aditivos apresentados 

nos livros de 5ª série nas edições de 2005 e 2008. 

 Na 3a série os autores ainda apresentam um bom percentual de problemas com uso de 

desenhos, como retratado na Figura 2, mas não se utilizam de uma maior variedade de 

representações, nem nesta série nem na 5a. Observa-se que o uso exclusivo de enunciados na 

5a série evidencia que os autores parecem julgar que os alunos desta série não mais necessitam 

de representações auxiliares. 

As outras formas de representação simbólica apresentadas perfazem junto um 

percentual muito próximo da representação apenas enunciado, tanto para os livros de 3ª série 

(PNLD de 2004 e 2007) quanto para os de 5ª série (PNLD de 2005 e 2008). 

De forma contrária do que se afirma nos Guias sobre as coleções analisadas, nas 

resoluções de problemas nestes livros não se pode afirmar que os vários assuntos estudados 

empregaram múltiplas representações, mas, pode-se afirmar que a maior forma de 

apresentação das situações-problema concentra-se nas situações  em que os autores utilizam a 
                                                 
12 As Figuras 1, 2, 3, contêm exemplos que foram retirados do livro de 3ª série da Coleção Vivência e Construção 
de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007.  
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representação por enunciados e desenhos. Perde-se assim, a oportunidade de se trabalhar 

diferentes formas de representação simbólicas na resolução de diferentes problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
FIGURA 2. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de desenho. 
 

Os autores, praticamente, não utilizam na apresentação das situações-problema 

aditivas, o cálculo oral, como o exemplo da Figura 3, nem  materiais manipulativos, como o 

retratado na Figura 413. 

 

 

 

 

 
FIGURA 3. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de cálculo oral. 
 

            
 
 
 
 
 
 

           
FIGURA 4. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de material 
manipulativo. 

 

                                                 
13 As Figuras 4, 5, 6 contem exemplos que foram retirados do livro de 3ª série da Coleção Idéias & Relações de 
Carla Cristina Tosatto,Cláudia Miriam Tosatto, Edilaine do Pilar F.Peracchi, Violeta Maria Estephan, editada no 
PNLD de 2007.  
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 Observou-se, porém, uma pequena utilização das formas de representação do uso da 

calculadora, como evidenciado na Figura 5, de jogos, como no exemplo da Figura 6, e do 

algoritmo, como mostrado na Figura 7,14 nos livros de 3ª série.  Apesar disso, nos livros de 5ª 

série não houve apresentação de problemas com uso da calculadora, manipulativos e de jogos. 

            
 
 
 
  
 
 
 
 

FIGURA 5. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso da calculadora. 
 

 
     

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de jogo. 
 
 

   
           
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 7. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso do algoritmo

                                                 
14  Esta figura contém exemplos de problemas aditivos que foram retirados do livro de 3ª série da Coleção 
Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007. 
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Tabela 3 -  Quantitativos e percentuais dos tipos de representação simbólica apresentados em problemas aditivos, por série, edição do PNLD  
e coleção analisada. 
 

3ª série 5ª série 
PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 

 
REPRESENTAÇÕES 

SIMBÓLICAS  
APRESENTADAS 

Coleção- 
A 

Coleção- 
B 

Coleção- 
C 

Coleção- 
A 

Coleção- 
B 

Coleção- 
C 

Coleção-  
A 

Coleção- 
B 

Coleção- 
C 

Coleçã- 
A 

Coleção- 
B 

Coleção- 
C 

1 - Apenas enunciado 33 
(46.5%) 

23 
(48.9%) 

8 
(9.1%) 

35 
(50.0%) 

41 
(67.2%) 

8 
(9.1%) 

28 
(60.9%) 

17 
(100%) 

9 
(39.1%) 

33 
(63.5%) 

 

17 
(100%) 

9 
(39.1%) 

2 - Desenho 24 
(33.8%) 

23 
(48.9%) 

37 
(42%) 

27 
(38.6%) 

15 
(24.6) 

37 
(42.0%) 

9 
(19.6%) 

 10 
(43.5%) 

5 
(9.6%) 

 10 
(43.5%) 

 
3 - Calculadora   8 

(9.1%) 
  8 

(9.1%) 
      

4 - Manipulativo   1 
(1.1%) 

  1 
(1.1%) 

      

5 - Jogo   16 
18.2(%) 

  16 
(18.2%) 

      

6 – Algoritmo 7 
(9.9%) 

 1 
(1.1%) 

6 
(8.6%) 

 1 
(1.1%) 

1 
(2.2%) 

 2 
(8.7%) 

4 
(7.7%) 

 2 
(8.7%) 

7- Oral (C. mental)  1 
(2.2%) 

 1 
(1.4%) 

  2 
(4.3%) 

     

8 - Tabela 3 
(4.2%) 

 

 8 
(9.1%) 

 

1 
(1.4%) 

3 
(5.2%) 

8 
(9.1%) 

2 
(4.3%) 

 2 
(8.7%) 

5 
(9.6%) 

 2 
(8.7%) 

 
9 – Gráfico 4 

(5.6%) 
 9 

(10.3%) 
 1 

(1.5%) 
9 

(10.3%) 
4 

(8.7%) 
  5 

(9.6%) 
  

10- Outra     1 
(1.5%) 

       

TOTAL 71 
(100%) 

47 
(100%) 

88 
(100%) 

70 
(100%) 

61 
(100%) 

88 
(100%) 

46 
(100%) 

17 
(100%) 

23 
(100%) 

52 
(100%) 

17 
(100%) 

23 
(100%) 
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Até certa medida, confirma-se o que foi enunciado nos Guias: que gráficos e tabelas 

são pouco utilizadas nas situações-problema de algumas coleções. Estes tipos de representação  

estão exemplificados, respectivamente, pelas Figuras (8 e 9)15. 

 

 

FIGURA 8. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de  gráfico. 
 

 

 FIGURA 9. Exemplo de problema aditivo apresentado com uso de tabela. 
 

A ênfase maior nas formas de representar os problemas matemáticos concentra-se na 

apresentação dos mesmos por enunciados, sem uso de nenhum suporte auxiliar, com uso de 

poucas outras formas de representação simbólica, contrariando, até certo ponto, o que é 

afirmado nos Guias quanto à variedade utilizada. 

Mais uma vez, constatam-se quadros semelhantes nas quatro edições do PNLD, 

evidenciando nenhum avanço dentro de cada série em diferentes edições, nem de um nível de 

escolaridade para outro, no que se refere à variedade de representações simbólicas utilizadas na 

apresentação dos problemas de estruturas aditivas.  

Segundo Durval (2003), uma das características importantes da atividade matemática é 

a diversidade de representações semióticas que são mobilizados quando do ensino e da 

                                                 
15 Estas figuras contém exemplos de problemas aditivos que foram retirados do livro de 3ª série da  Coleção 
Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007.  
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aprendizagem da Matemática. Esta diversidade, no entanto, é raramente levada em 

consideração nos processos de ensino. Ainda, segundo esse autor, a articulação entre diferentes 

registros é condição necessária para a compreensão matemática.  

Ao contrario do que se afirma nos Guia de Matemática sobre as coleções analisadas, 

não se observa, porém, em nenhuma das edições analisadas que tenha havido uma grande 

preocupação em articular formas variadas de representação simbólica, com o objetivo de 

evidenciar diferentes aspectos dos problemas aditivos. 

 

3.5.  Quanto aos tipos de representações simbólicas solicitadas nos problemas aditivos. 

 

Quanto às formas de representação simbólica solicitadas a serem utilizadas pelos 

alunos nos problemas aditivos, na Tabela 4 pode-se observar que os autores, na maior parte 

das vezes, não apresentam sugestões, mas apenas enunciam os problemas, como indicado na 

Figura 1016 , deixando ao critério dos alunos as formas de representação que usarão para 

resolverem os problemas.  

Com certa freqüência, sugerem-se aos alunos que resolvam os problemas usando 

algoritmos, como indicado na Figura 1117. 

 
 

  
 
 
 

FIGURA 10.  Exemplo de problema aditivo solicitado com enunciado e sem suporte de 
outra representação simbólica. 
 
 
 

 
 
 
    
FIGURA 11. Exemplo de problema aditivo solicitado com uso do algoritmo. 

                                                 
16 Esta figura contém um exemplo de problema aditivo que foi retirado do livro de 3ª série: Matemática Paratodos  
de Luiz  Márcio Imenes, Marcelo Lellis, estela Milani, editado em 2007. 
17 Esta figura contém um exemplo  de problema aditivo que foi retirado do livro de 3ª série da Coleção Vivência 
e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007. 
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As atividades que explicitamente sugerem o uso da calculadora, como a da Figura 1218, 

materiais manipulativos, como exemplificado na Figura 13, desenhos, como mostrado na 

Figura 1419 e cálculo oral, como o da Figura 15 é praticamente inexistente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 12. Exemplo de problema aditivo solicitado com uso da calculadora. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 13.  Exemplo de problema aditivo solicitado com uso de material 
manipulativo. 
 

                                                 
18 As Figuras 12 e 13 são exemplos que foram de problemas aditivos que  retirados do livro de 3ª série da 
Coleção Idéias & Relações de Carla Cristina Tosatto,Cláudia Miriam Tosatto, Edilaine do Pilar F.Peracchi, 
Violeta Maria Estephan, editada no P NLD de 2007. 
19 As Figuras 14 e 15 são exemplos de problemas aditivos que foram retirados do livro de 3ª série da Coleção 
Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007. 
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FIGURA 14. Exemplo de problema aditivo solicitado com uso de desenho. 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 15. Exemplo de problema aditivo solicitado com uso do cálculo oral. 

 

Solicitações de representações em tabelas ou gráficos Figura 1620 são insuficientes. 

Confirmam-se, a partir dos dados apresentados nas Tabelas 3 e 4, que, como indicado nos 

Guias do Livro Didático, estas coleções apresentam raras atividades que solicitem aos alunos a 

construção de gráficos e tabelas. As atividades que envolvem esses tipos de representação são, 

normalmente, utilizadas de forma que os alunos sejam convidados a interpretar e preencher 

dados.  

Assim, poucas sugestões são efetuadas e em nenhum dos problemas analisados 

observou-se a solicitação que o aluno se envolvesse em jogos para a resolução dos problemas.  

 É possível que o não dar sugestões sobre a forma como os alunos podem resolver os 

problemas, esteja relacionado à confiança que os autores têm na capacidade de escolha de 
                                                 
20 A Figura 16 contém um exemplo de problema aditivo que foi retirado do livro de 3ª série da Coleção Idéias & 
Relações de Carla Cristina Tosatto, Cláudia Miriam Tosatto, Edilaine do Pilar F.Peracchi, Violeta Maria 
Estephan, editada no P NLD de 2007.  
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procedimentos e ao desenvolvimento da autonomia dos alunos em utilizar outras formas de 

representação, sem que seja indicado explicitamente qual o caminho a ser seguido. Por outro 

lado, porém, deixando sempre a cargo do aluno a decisão em escolher a forma mais adequada 

para representar e solucionar os problemas propostos pode limitá-los em suas escolhas de 

procedimentos e não os estimula a aprender a usar formas variadas de representação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16. Exemplo de problema aditivo solicitado com uso de gráfico. 
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Tabela 4 - Quantitativos e percentuais dos tipos de representação simbólica solicitados a serem usados pelos alunos em problemas aditivos, 
por série, edição do PNLD e coleção analisada. 
 

3ª série 5ª série 
PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 

REPRESENTAÇÕES 

SIMBÓLICAS 

SOLICITADAS 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
1 – Apenas enunciado 

(sem sugestão) 
59 

(83.1%) 
46 

(97.9%)
64 

(72.7%)
52 

(74.2%) 
51 

(83.6%)
64 

(72.7%)
33 

(71.7%) 
17 

(100%) 
23 

(100%) 
37 

(71.2%) 
17 

(100%) 
23 

(100%) 
 

2 – Desenho   1 
(1.1%) 

 1 
(1.6%) 

1 
(1.1%) 

      

3 – Calculadora 2 
(2.8%) 

 7 
(8.0%) 

2 
(2.9%) 

 7 
(8.0%) 

1 
(2.2%) 

     

4 – Manipulativo   1 
(1.1%) 

  1 
(1.1%) 

2 
(4.4%) 

  1 
(1.9%) 

  

5 – Jogo             
6 - Algoritmo 10 

(14.1%) 
 12 

(13.7%)
14 

(20.0%) 
4 

(6.6%) 
12 

(13.7%)
1 

(2.2%) 
  4 

(7.7%) 
  

7- Oral (C. mental)  1 
(2.1%) 

 2 
(2.9%) 

4 
(6.6%) 

 4 
(8.7%) 

  2 
(3.8%) 

  

8 - Tabela   3 
(3.4%) 

 1 
(1.6%) 

3 
(3.4%) 

1 
(2.2%) 

  3 
(5.8%) 

  

9 - Gráfico       4 
(8.7%) 

  5 
(9.6%) 

  

10 - Outra 
 

            

TOTAL 71 
(100%) 

47 
(100%) 

88 
(100%) 

70 
(100%) 

61 
(100%) 

88 
(100%) 

46 
(100%) 

17 
(100%) 

23 
(100%) 

52 
(100%) 

17 
(100%) 

23 
(100%) 
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3.6. Quanto aos tipos de representação simbólicas apresentadas nos problemas 

multiplicativos. 

 

Quanto às formas de representação simbólica apresentadas nos problemas 

multiplicativos, pode-se observar na Tabela 5, igualmente aos problemas aditivos, que os 

livros, independente da série e da edição do PNLD, não apresentam atividades suficientes que 

estimulem o uso da calculadora Figura 1721, dos materiais manipulativos Figura 1822, dos 

jogos Figura 19. Problemas que utilizem gráficos Figura 20, tabelas Figura 21 e árvores de 

possibilidades Figura 22 são também pouco explorados. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 17.  Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com  
            uso da calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           FIGURA 18. Exemplo  de  problema  de  estrutura  multiplicativa apresenta  com  uso 
           de material manipulativo. 
                                                 
21 As Figuras 17, 21, 23, 24 e 25  contém exemplos de problemas multiplicativos que foram retirados do livro de 
3ª série da  Coleção Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007.  
22 As Figuras e 18, 19 e 20 contém  exemplos de problemas multiplicativos que foram retirados do livro de 3ª 
série da coleção Matemática Paratodos  de Luiz  Márcio Imenes, Marcelo Lellis, estela Milani, editado em 2007. 
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FIGURA 19. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com uso de 
jogo. 

       
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 20. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com uso de 
gráfico. 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 21. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com uso de 
tabela. 
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        FIGURA 22. Exemplo de problemas de estrutura multiplicativa apresentado com uso de 
arvore de possibilidades. 

 
 As formas de representação simbólica apresentadas nos problemas multiplicativos 

centram-se nos problemas apenas em forma de enunciado Figura 23 (em mais de 50% das 

atividades nas duas séries e quatro edições do PNLD) e na utilização de desenhos Figura 24 

(com percentuais similares nas diferentes séries e edições). O uso de algoritmos Figura 25 

também aparece com certa freqüência, sendo a terceira das formas de representação mais 

utilizadas, na apresentação dos problemas multiplicativos. 

 As semelhanças de formas de representação utilizadas nas duas séries e duas edições 

do PNLD, para os problemas multiplicativos evidenciam que os autores não buscaram avançar 

numa maior diversificação ao longo dos níveis de escolaridade ou de edições anteriores para 

posteriores de PNLD. Dessa forma, o anunciado nos Guias foi parcialmente confirmado, pois, 

não há uma diversificação suficientemente equilibrada entre as diferentes formas de 

representação simbólica usadas na apresentação dos problemas. 

Têm-se atualmente apontado, por grande número de educadores matemáticos, que o 

aprendizado matemático centra-se na resolução de problemas, porém, este precisa envolver 

uma variedade de situações, nas quais, contextos variados, significados de números e 



 

 

123

operações diversificados, uma variedade de propriedades e relações e uma heterogeneidade de 

representações simbólicas estejam presentes. O conjunto desses aspectos pode possibilitar um 

maior desenvolvimento conceitual dos alunos. Não avançar nos níveis de complexidade dos 

problemas, não apostar numa maior diversificação ao longo dos níveis de escolaridade, ou 

seja, tratar de significados e propriedades mais simples e já compreendidas pelos alunos, bem 

como restringir as representações utilizadas àquelas já constantes de seus repertórios  usuais, 

pode ser uma forma de manter os alunos em níveis elementares de aprendizado e não instigá-

los a um desenvolvimento conceitual mais amplo. 

 

 

 

 

FIGURA 23. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com         
enunciado e sem suporte de outra representação simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com uso de 
desenho.      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 25. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa apresentado com uso do 
algoritmo.  
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Tabela 5 - Quantitativos e percentuais dos tipos de representação simbólica apresentados em problemas Multiplicativos, por série, 

edição do PNLD e coleção analisada. 

3ª série 5ª série 
PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 

RESENTAÇÕES 

SIMBÓLICAS 

APRESENTADAS 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
Coleção. 

A 
Coleção 

B 
Coleção 

C 
1 - Apenas enunciado 73 

(53.3%) 
62 

(47.7%)
43 

(45.7%)
92 

(60.1%) 
68 

(53.9%)
43 

(45.7%)
41 

(65.1%) 
13 

(59%) 
6 

(30%) 
30 

(65.2%) 
13 

(59.1%)
6 

(30%) 
2 – Desenho 40 

(29.2%) 
63 

(48.5) 
36 

(38.3%)
43 

(28.1%) 
33 

(26.2%)
36 

(38.3%)
16 

(25.4%) 
7 

(32%) 
11 

(55%) 
9 

(19.6%) 
7 

(31.8%)
11 

(55%) 
3 – Calculadora 1 

(0.7%) 
           

4 – Manipulativo  3 
(2.3%) 

          

5 – Jogo   6 
(6.4%) 

 3 
(2.4%) 

6 
(6.4%) 

      

6 – Algoritmo 16 
(11.7%) 

2 
(1.5%) 

1 
(1.1%) 

12 
(7.8%) 

15 
(11.9%)

1 
(1.1%) 

 1 
(4.5%) 

 4 
(8.7%) 

1 
(4.5%) 

 

7– Oral (C. C. mental )       2 
(3.2%) 

     

8 – Tabela   2 
(2.1%) 

2 
(1.3%) 

6 
(4.8%) 

2 
(2.1%) 

2 
(3.2%) 

1 
(4.5%) 

3 
(15%) 

3 
(6.5%) 

1 
(4.5%) 

3 
(15%) 

9 – Gráfico 3 
(2.2%) 

 4 
(4.3%) 

 1 
(0.8%) 

4 
(4.3%) 

      

10-Árvore de 
possibilidade 

4 
(2.9%) 

  4 
(2.6%) 

  2 
(3.2%) 

     

11- Outra   2 
(2.1%) 

  2 
(2.1%) 

      

TOTAL 137 
(100%) 

130 
(100%) 

94 
(100%) 

153 
(100%) 

126 
(100%) 

94 
(100%) 

63 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 

46 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 
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3.7. Quanto aos tipos de representações simbólicas solicitadas a serem usadas pelos 

alunos nos problemas multiplicativos 

 

Quanto às formas de representação simbólica solicitadas a serem usadas pelos alunos 

na resolução dos problemas multiplicativos, permanece a inexistência de atividades que 

solicitem aos alunos explorar os jogos como forma de representação, como pode ser observada 

na Tabela 6. Praticamente não há atividades que solicitem aos alunos uso da calculadora 

Figura 2623 e o cálculo mental Figura 2724 é pouco estimulado. Não há seqüência de 

problemas que estimulem a utilização de gráficos Figura 28, embora apareça esta 

recomendação em uma das edições do PNLD. 

 A utilização do algoritmo Figura 29 aparece em segundo lugar como forma de 

representação mais solicitada. Independente das séries e das edições do PNLD, as 

representações solicitadas que aparecem com apenas enunciados Figura 30 atingiram um 

percentual muito elevado.  

Da mesma forma que ocorrida nos problemas aditivos, nos multiplicativos não se 

recomenda o uso variado de representações simbólicas nem se busca intensificar estes usos em 

edições posteriores do PNLD ou nas séries mais avançadas do Ensino Fundamental. 

FIGURA 26. Exemplo de problema multiplicativo solicitado com uso da calculadora. 

 
                                                 
23 A Figuras 26 contém um exemplo de problema multiplicativo que foi retirado do livro de 3ª série da coleção 
Matemática Paratodos de Luiz  Márcio Imenes, Marcelo Lellis, estela Milani, editado em 2007. 
 24 As Figuras 27, 28, 29 e 30 contêm exemplos de problemas multiplicativos que foram retirados do livro de 3ª 
série da Coleção Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, editada no PNLD de 2007.  
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.  
 
 
 
 
 

FIGURA 27. Exemplo de problema multiplicativo solicitado com uso do cálculo oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 28. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa solicitado com uso de 
gráfico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29. Exemplo de problema de estrutura multiplicativa solicitado com uso do 
algoritmo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 30. Exemplo de problema multiplicativo solicitado com enunciado e  sem 
suporte de outra representação. 
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Tabela 6 -  Quantitativos e percentuais dos tipos de representação simbólica solicitados a serem usados pelos alunos em problemas multiplicativos, por 
série, edição do PNLD e coleção analisada. 
 

3ª série 5ª série 

PNLD 2004 PNLD 2007 PNLD 2005 PNLD 2008 

REPRESENTAÇÕES 
SIMBÓLICAS  
SOLICITADAS 

 Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

Coleção. 
A 

Coleção 
B 

Coleção 
C 

1 - Apenas enunciado (sem 
sugestão) 

104 
(75.9%) 

102 
(78.4%) 

79 
(84%) 

117 
(76.5%) 

99 
(78.6%) 

79 
(84%) 

53 
(84.1%) 

17 
(77.3%) 

20 
(100%) 

 

43 
(93,5%) 

17 
(77.3%) 

20 
(100%) 

2 – Desenho 3 
(2.2%) 

6 
(4.5%) 

3 
(3.2%) 

4 
(2.6%) 

3 
(2.4%) 

3 
(3.2%) 

1 
(1.6%) 

     

3 – Calculadora  1 
(0.8%) 

1 
(1.1%) 

  1 
(1.1%) 

4 
(6.3%) 

     

4 – Manipulativo  3 
(2.2%) 

5 
(5.3%) 

  5 
(5.3%) 

 2 
(9.0%) 

  2 
(9.0%) 

 

5 – Jogo             

6 – Algoritmo 20 
(14.6%) 

9 
(7.1%) 

4 
(4.3%) 

20 
(13.1%) 

22 
(17.4%) 

4 
(4.3%) 

1 
(1.6%) 

3 
(13.7%) 

  3 
(13.7%) 

 

7 – Oral (C. mental) 1 
(0.7%) 

  5 
(3.3%) 

1 
(0.8%) 

 2 
(3.2%) 

     

8 – Tabela  1 
(0.8%) 

 2 
(1.3%) 

1 
(0.8%) 

 1 
(1.6%) 

  3 
(6.5%) 

  

9 – Gráfico 6 
(4.4%) 

           

10- Árvore de possibilidades 3 
(2.2%) 

  5 
(3.3%) 

  1 
(1.6%) 

     

11- Outra  8 
(6.2%) 

2 
(2.1%) 

  2 
(2.1%) 

      

TOTAL 137 
(100%) 

130 
(100%) 

94 
(100%) 

153 
(100%) 

126 
(100%) 

94 
(100%) 

63 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 

46 
(100%) 

22 
(100%) 

20 
(100%) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consenso entre os estudiosos, pesquisadores, pedagogos e educadores matemáticos 

que os livros didáticos de Matemática vêm a cada avaliação do PNLD melhorando de 

qualidade. Diversos são os avanços no que concerne a aspectos conceituais, didáticos e 

gráficos, mas é preciso atentar para possíveis pontos nos quais os livros didáticos de 

Matemática ainda precisam avançar. 

Após análise dos dados coletados neste estudo, pode-se constatar que nas quatro 

últimas edições do PNLD (2004 e 2007 – 1a à 4a série; 2005 e 2008 – 5a à 8a série) quanto à 

diversidade de tipos de problemas aditivos e multiplicativos trabalhados e quanto às formas de 

representação simbólica de apresentação dos problemas e sugeridos para uso por parte dos 

alunos, não  foram evidenciadas mudanças entre as edições anteriores e posteriores no terceiro 

e quinto volumes das coleções “Vivência e Construção” (1ª à 4ª série), “Matemática 

Paratodos” (1ª à 4ª série), “Idéias e Relações” (1ª à 4ª série), “Tudo é Matemática” (5ª à 8ª 

série), “Matemática Paratodos” (5ª à 8ª série) e Idéias e Relações (5ª à 8ª série). 

Quanto aos problemas aditivos, os mais usuais de Mudança – com valores finais 

desconhecidos – e os de Combinação – com série desconhecida – prevalecem em todos os 

volumes, independente de série e edição do PNLD. Muito poucos problemas de igualização e 

de comparação são apresentados e algumas subcategorias dos problemas aditivos não foram 

abordados em nenhuma das quatro edições analisadas.  

Quanto aos problemas multiplicativos há uma melhor distribuição entre os tipos, 

quando comparado com os problemas aditivos, mas a distribuição ainda não é a ideal, pois 

problemas inversos de produto cartesiano não são trabalhados e, por vezes, uma única 

categoria está presente em cerca de metade dos problemas multiplicativos trabalhados em 

todos os volumes de uma mesma série. 

 Quanto às representações simbólicas, predominam problemas nos quais apenas o 

enunciado é apresentado sem uso de recursos auxiliares ou recomendação de uso de formas 

variadas de representações por parte dos alunos. Nos livros analisados não há estímulo ao 

envolvimento em atividades com jogos, uso da calculadora e dos materiais manipulativos. São 

apresentadas muito poucas atividades que envolvem o cálculo mental e utilização de gráficos e 

tabelas. Se se tem defendido o uso variado de representações simbólicas, como forma de 

estimular avanços conceituais por parte dos alunos, esta recomendação não foi plenamente 

atendida nas coleções analisadas nesta pesquisa e praticamente nenhuma mudança ocorreu 
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quanto aos tipos de representação utilizados nas duas séries e nas edições anteriores e 

posteriores do PNLD analisadas. 

Portanto, a partir dos dados coletados e análise dos mesmos, não se pode afirmar que o 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) de Matemática tenha influenciado na 

distribuição eqüitativa das subcategorias dos problemas de estrutura aditiva e multiplicativa, 

embora se perceba certa preocupação na inclusão de problemas das categorias básicas de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. Igualmente este programa não evidencia ter 

influenciado na variedade de escolha das formas de representação simbólica a serem 

envolvidas nos problemas aditivos e multiplicativos – nem na apresentação das situações-

problema nem nas sugestões de usos dadas aos alunos.  

É necessário, assim, promover a discussão sobre a necessidade de diversificar mais os 

problemas em termos de significados envolvidos e representações utilizadas e, dessa forma, 

enriquecer o trabalho do professor em sala de aula, bem como colocar os alunos diante de 

situações desafiadoras. Como a compreensão de um conceito, por mais simples que seja não 

emerge apenas de um tipo de situação, assim como uma simples situação envolve mais que um 

único conceito, conforme defendido por Vergnaud (1991), é preciso diversificar significados e 

representações dos problemas apresentados aos alunos. Daí a importância de se trabalhar com 

problemas de diferentes graus e complexidades que estimulem o raciocínio lógico-matemático 

dos alunos. Esta pode ser uma preocupação assumida pelos docentes responsáveis pelo ensino 

do Ensino Básico que, certamente, pode ser facilitada se os livros didáticos de Matemática 

levar estas questões em consideração.  

Outro aspecto importante, considerando o Livro Didático, muitas vezes, como único 

material de referência para preparação de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, e 

como recurso amplamente utilizado em escala nacional. Há alguns aspectos identificados nesta 

pesquisa, como a necessidade de diversificar e aprofundar significados na resolução de 

problemas, bem como a necessidades de se trabalhar com diversas formas de representação 

simbólicas tanto na apresentação dos problemas matemáticos, quanto nas formas de 

representação solicitado aos alunos para a resolução de problemas precisa ser considerado na 

avaliação deste recurso didático tão discutido atualmente. 

Embora o PNLD seja mencionado como referência para o sucesso da política 

educacional brasileira, constata-se que a análise dos livros didáticos não pode estar sujeita 

apenas a um único tipo de avaliação, e que outras formas de avaliar livros didáticos são 

necessárias para que possam ser evidenciados outros aspectos das propostas dos livros, de 
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forma que os mesmos possam se adequar às necessidades exigidas pelo atual contexto da 

educação matemática.  

Dessa forma, o desenvolvimento de livros-texto tanto pode ser influenciado por 

avaliações nacional propostas pelo Ministério da Educação e Cultura, quanto deveria sofrer a 

influência das atuais pesquisas em Educação Matemática. Há aspectos mais refinados que não 

são objetos específicos de análise nas avaliações do Plano Nacional do Livro Didático, mas 

que são apontadas por meio de pesquisas que se propõem a examinar mais detalhadamente 

conceitos específicos da Matemática. Assim, editoras e autores de livros didáticos devem 

atentar para as recomendações dos Guias do PNLD, bem como para os resultados atuais de 

pesquisas científicas. 

O presente estudo dá margem ao desenvolvimento de outros estudos, que investiguem 

questões variadas, tais como: 

- Se é observado o uso de variados tipos de problemas e formas distintas de 

apresentação de problemas matemáticos aplicados em práticas pedagógicas de professores no 

Ensino Fundamental; 

- Em quais fontes os autores de livros didáticos de Matemática para o Ensino 

Fundamental se baseiam para elaboração de suas obras; 

Estes são temas que, possivelmente, poderiam ajudar a compreender o mercado de 

livros didáticos adquiridos pelo MEC e levantar questões para contínua melhoria da qualidade 

das obras. 
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 APÊNDICES  

 APÊNDICE A - Coleções de livros didáticos de Matemática para 1ª à 8ª série do Ensino 

Fundamental, constantes dos Guias do PNLD 2004 e 2007 (1ª a 4ª séries) e 2005 e 2008 

(5ª a 8ª séries). 
 

Obs: O código de cores identifica os autores em comum nas quatro edições do PNLD. 

Número 
da 
coleções 
 

PNLD 2004 
1ª A 4ª SÉRIE. Col./  
Autor/ Editora 

PNLD 2007 
1ª A 4ª SÉRIE 
Col./  Autor/ Editora 
 

PNLD 2005 
5ª SÉRIE 
Título/autor/ Editora 

PNLD 2008 
5ª SÉRIE 
Título/Autor/ Editora 

1 Vivencia e Construção- 
Mat./ 
Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática 

Vivencia e Construção- 
Mat./ 
Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática 

Tudo é Matemática/ 
Luiz Roberto Dante 
 
Editora: Ática 

Tudo é Matemática/ 
Luiz Roberto Dante 
 
Editora: Ática 

2 Descobrindo a  
Vida – Mat./Adilson 
Longen 
Editora: Brsil 

 Descobrindo a Vida – 
Mat./Adilson Longen 
 
Editora: Brasil 

Matemática em 
Movimento/ Adilson 
Longen 
Editora: Brasil 

Matemática em 
Movimento/ Adilson 
Longen  
Editora: Brasil 

3 Novo Tempo 
Matemática/ Luiz 
Márcio Pereira 
Imenes, Marcelo 
Cestari Terras Lellis, 
André  Jakubovic. 
Editora: Scipione 

Mat. Paratodos./ 
Marcelo Cestari Terra 
Lellis, Luiz Marcio 
Pereira Imenes, Estela 
D. Alva Milani dos. 
Santos 
Editora: Scipione 

Matemática/ Luiz 
Marcio Pereira 
Imenes, Marcelo 
Cestari Terra Lellis. 
 
 
Editora: Scipione 

Matemática Paratodos/ 
Luiz Marcio Pereira 
Imenes. 
 
 
Editora: Scipione 

4 
 

Covivendo com a Mat./ 
Juliana Sosso. 
 
 
 
Editora: Saraiva 

Covivendo com a Mat./ 
Juliana Sosso. 
 
 
 
Editora: Saraiva 

Mais Matemática/ 
Juliana Sosso, 
Cristiane Zequi,Fábio 
Vieira, Luiz G. 
Cavalcante. 
Editora:Saraiva 

 Para Saber 
Matemática/Edinéia 
Poli, Fábio Vieira, 
Juliana Sosso, Luiz G. 
Cavalcante. 
Editora: Saraiva 

5 
 

Idéias & Relações./ 
Violeta Maria 
Estephan. Carla 
Cristina Tosatto; 
Elizabeth dos Santos 
França, Cláudia 
Miriam Tosatto 
Siedel, Edilaine do 
O.Fernandes. 
Editora: Nova Didática 

Idéias &Relações./ 
Elizabeth dos Santos 
França, Carla 
Cristina Tosatto, 
Cláudia Tosato Siedel 
 
 
 
 
Editora: Positivo 

Idéias & Relações/ 
Edilaine do Pilar 
Fernandes,Claudia 
Miriam Tosalto 
Siedel, Violeta Maria 
Estephan. 
 
 
 
Editora: Nova Didática 

Idéias & Relações/ 
Cláudia Mirian 
Tosalto, Edilaine do 
Pilar Fernandes 
Peraooli, Violeta 
Maria Estephan. 
 
 
 
Editora: Positivo 

6 
 

Mat. na Vida e na 
Escola/Ana Lúcia G. 
Bordeaux Rego, 
Elizabeth Ogliari 
Marques, Vânia 
Maria e S, Miguel, 
Elizabeth Maria f. 
Borges. 
 
 
Editora: Brasil 

Mat. na Vida e na 
Escola./Elizabeth 
Maria França Borges, 
Elizabeth Ogliare 
Marques, Cléa 
Rubinstein, Ana  
Lúcia Gravato B. 
Rego,Vânia Maria e 
Silva Miguel. 
 
Editora: Brasil 

Matemática na Vida e 
na Escola/ Ana Lúcia 
Gravato Bordeaux 
Rego, Elizabeth 
Orgliari Marques, 
Cleia Rubinstein, 
Elizabeth Maria 
França Borges, 
Gilda Maria  Quitete 
Portela. 
Editora: Brasil 

Matemática na Vida e 
na Escola/ Ana Lúcia 
Gravato Bordeaux 
Rego, Elizabeth 
Orgliari Marques, 
Cleia Rubinstein, 
Elizabeth Maria 
França Borges, 
Gilda Maria  Quitete 
Portela. 
Editora: Brasil 



 

 

138

7 
 

É Divertido Aprender 
Mat./ Jukie Kiyosen 
Warabayashi. 
Editora: FTD 

Mat. do Cotidoano & 
suas conexões./ Bigode 
& Gimenez. 
Editora: FTD 

Matemática Hoje é 
Feita Assim/ Antônio 
José Lopes Bigode. 
Editora:FTD 

Matemática Hoje é 
Feita Assim/ Antônio 
José Lopes Bigode. 
Editora:Ática 

8 
 

Matemática. Pensar e 
Descobrir./ Giovani, 
Giovani júnior. 
 
 
 
 
Editora: FTD 

Matemática. Pensar e 
Descobrir./ Giovanni e 
Giovani Júnior. 
 
 
 
 
Editora: Saraiva 

A  Conquista da Mat. 
A+Nova/Giovanni, 
Castrucci,Giovanni 
Jr. 
 
 
 
Editora: FTD 

Aplicando a 
Mat./Alexandre Luiz 
T. de Carvalho, 
Lulrinei Fontes Reis  
Matemática – Idéias e 
Desculpas/Dulce.             
Editora: Casa 
Publicadora Brasileira 

9 
 

 Vamos Juntos Nessa 
Mat/ 
Bonjorno. 
Editora:FTD 

Vamos Juntos  Nessa 
Mat./ 
Bonjorno. 
Editora: FTD 

Matemática/Wagner 
Lannes, Rodrigo 
Lannes. 
Editora: Brasil 

Fazendo a 
Diferença/Aylton 
Olivares Bonjorno. 
Editora: FTD 

10 
 

Nosso Mundo 
mat./Oscar Augusto 
Guelli Neto 
 
Editora: Ática 
 

Mat. em  Construção./ 
Oscar Augusto Guelli 
Neto. 
 
Editora: Ática 

Matemática uma 
aventura do 
Pensamento/Oscar 
Guelli. 
Editora: Ática 

Matemática – Idéias e 
Desculpas/Dulce 
Iraoema, 
Elizabeth Orgliari 
Marques, Cleia 
Rubinstein, Elizabeth 
Maria França Borges, 
Gilda Maria  Quitete 
Portela 
Editora: Positivo 

11 
 

 Curumim – Mat./Ana 
Ruth Starepravo. 
 
 
Editora: Saraiva 

Curumim/ Ana Ruth 
Starepravo. 
 
 
Editora: Saraiva 

Matemática e 
Realidade/ Gelson 
Lezzi, Osvaldo dolce, 
Antônio Machado. 
Editora: Atual/Saraiva 

Projeto Araribá – 
Matemática/ Editora 
Moderna. 
 
Editora:Moderna 

12 Mat.Criativa/ 
Eliane Reame de 
Souza. 
 
 
Editora: Saraiva 

Mat.Criativa./ 
Eliane Reame. 
 
 
 
Editora: Saraiva 

Novo Praticando 
Matemática/ Álvaro 
Andrini, Maria José 
C. de Vasconcelos 
Zampirolo 
Editora: Brasil 

Novo Praticando 
Matemática/Álvaro 
Andrini, Maria José 
C.V. Zampirolo 
 
Editora:Brasil 

13 Fazendo e 
compreendendo 
Mat./Lucília Bechara 
Sanchez, Manhúcia p. 
Leberman,Regina 
Lúcia da Motta Wey. 
 
 
 
Editora: Solução 

Fazendo e comp. Mat./ 
Lucília Bechara 
Sanchez, Manhúsca 
Perelberg Liberman, 
Regina Lúcia  da 
Mota Wey. 
 
 
 
Editora: Saraiva 

Matemática/Clélia 
Maria Martins 
Isolani, Walderez 
Soares Melão, Vera 
Lúcia Andrade 
Anzzolin,  
Diair Terezinha Lima 
Miranda. 
 
Editora: Modelo 

Matemática/Maria 
Helena S. de Souza, 
Walter Spinelli. 
 
 
 
 
 
 
Editora:Ática 

14  Novo Mat.no Planeta 
Azul/ Célia Carolino 
Pires, Maria Nunes. 
 
 
Editora: FTD 
 

Série Brasil – Mat./ 
Walter Spinelli, Maria 
Helena Soares  de 
Souza. 
 
Editora:Ática 

Educação Matemática/ 
Célia Carolino Pires, 
Edda Curi, Ruy 
Pietropaolo.  
 
Editora: Saraiva 

Construindo 
Consciência – 
Matemática/ Elizabeth 
Soares, Jackson da 
Silva  Ribeiro 
Editora:Scipione 

15 
 

Pensar e Viver -  
Mat./Ana Maria de 
C.Pinto Bueno, 
Antonieta Moreira 

Pensar e Viver – Mat./ 
Ana Maria de C.Pinto 
Bueno, 
 Selma Alves de Lima 

Matemática Idéias e 
Desafios/ Iracema, 
Dulce. 
 

Matemática e 
Realidade/ Antônio  
dos Santos Machado, 
Gelson Iezzi, Osvaldo 
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Leite; Selma Alves 
Lima Tavares. 
Editora: Ática 

Tavares,  Antonieta 
Moreira Leite. 
Editora: Ática 

 
 
Editora: Saraiva 

Dolce. 
Editora: 
Editora: Saraiva 

16 
 

Recri(e)Ação- 
Mat./Hely Loureiro 
Paschoalick, Mário 
Magnusson Júnior. 
 
 
Editora: IBEP 

Recri(e)ção./Hely 
Luoreiro Paschoalick, 
Mario Magnusson 
Júnior. 
 
 
Editora: IBEP 
 

Matemática na Medida 
Certa/ 
Marcelo Cestari Terra 
Lellis, José Jakubovic, 
Marília Ramos. 
Centurión 
Editora: Scipione 

Matemática na Medida 
Certa/José Jakubovic. 
 
 
 
 
Editora: Scipione 
 

17 
 

 Registrando 
Descobertas nos Novos 
Tempos – Mat./ Maria 
Aparecida B. Lima. 
Editora: Ediouro 

Registrando 
Descobertas nos Novos 
Tempos – Mat./ Maria 
Aparecida B. Lima 
Editora: FTD 
 

Matemática em 
Atividades/ Scipione 
Di Pierrô Netto, 
Elizabeth Soares. 
Editora: Scipione 

 

18 
 

Matemática/ Daniela 
Padovan, Isabel 
Cristina Ferreira 
Guerra, 
Ivonildes dos Santos 
Milan. 
 Editora: Moderna 

Matemática./ Isabel 
Cristina Ferreira 
Guerra, Ivonildes dos 
Santos Milan, 
Daniele Padovan. 
 
Editora: Moderna 

Matemática Oficina de 
conceitos/ Maria 
Helena S. de Souza, 
Walter Spinelli. 
 
 
Editora: Ática 
 

 

19 
 

Caracol – Mat./ Maria 
Teresa Marsico, 
Maria do Carmo T. da 
Cunha  
Armando Coelho de 
C. Neto, Maria 
Elizabete M. Antunes. 
Editora: Scipiome 

Caracol – Mat./ Maria 
Elizabete M. Antunes, 
Armando Coelho de 
Carvalho Neto, Maria 
do Carmo T. da 
Cunha. 
 
Editora: Scipiome 
 

Apredendo Matemática 
Novo/ José Ruy 
Giovanni, Eduardo 
Parente. 
 
 
 
Editora: FTD 
 

 

20 
 

Alegria de Aprender 
Mat./ Mário Lucio 
Cardoso, Otávio Alves 
Gonsalves.  
Editora: Brasil 
 

Alegria de Aprender 
Mat./ Otávio Alves 
Gonsálves, Mário 
Lúcio Cardoso. 
Editora: Brsil 
 

Matemática Pensar  e 
Descobrir O +Novo/ 
Giovanni, Giovanni 
Jr. 
Editora: FTD 
 

 

21 
 

Mat. em 
Construção./Paula 
Monteiro, Marluce 
Caetano, Zaira 
Monteiro, Ângela 
Martins.  
Editora: Saraiva 
 

Matemática em 
Constução./ Paula 
Monteiro, Marluce 
Caetano, Ângela 
Martins, Zaira 
Monteiro. 
Editora: Saraiva 
 

Big – Matemática 
Historia, Evolução, 
Conscientização/ 
Ariovaldo A. 
Zaniratto, Roberto 
Matsubara. 
Editora: IBEP 
 

 

22 
 

Matemática Pode 
Contar Comigo./ 
Bonjorno. 
 
 
 
 
Editora:FTD 
 
 

Matemática Pode 
Contar Comigo./ 
Bonjorno. 
 
 
 
 
Editora:FTD 
 

Matemática e 
Você/Mochel spira, 
Maria da Graças 
Gomes BarbosaCarlos 
Afonso rego, Ângela, 
Vidgal Editora: 
Editora: Formato 
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23 
 

Viver e Aprender Mat../ 
Iracema Mori. 
 
 
 
 
Editora: Saraiva 
 

Viver e Aprender Mat./ 
Iracema Mori. 
 
 
 
 
Editora: Saraiva 

 

PROMAT – Projeto 
Oficina de Matemática/ 
Aparecida Borges dos 
Santos Silva, Maria 
Capucho andrietta, 
Maria Cecília Castro 
Grasseschi.  
Editora: FTD 
 

 

24 
 

Matemática com 
Sarquis/ Eduardo 
Sarquis Soares. 
Editora: Formato 

Matemática com 
Sarquis/ Eduardo 
Sarquis Soares. 
Editora: Saraiva 

  

25 
 

Colibri – Mat./ Áurea 
Joana Schwarz Darin 
leda Maria Espíto. 
Santo. 
Editora: IBEP 

Porta Aberta 
Matemática./ 
Marília Centurión. 
 
Editora: FTD 
 

  

26 
 

Pensar e Construir 
Mat./ Maria Inez de 
Castro Cerulho, 
Maria Tomie 
Shirahige Sato, 
Regina Maria Chacur. 
 
Editora: Scipione 

Trocando Idéias – Mat./ 
Maria Inês de Castro 
Cerulho, Regina 
Maria Chacur, Maria 
Tomie Shira Hige 
Sato. 
 
Editora: Scipione 

  

27 
 

Do Quanto ao 
Porquê./Edite Resende 
Vieira, Márcia Maria 
Granja França. 
 
 
 
 
 
Editora: Access 

A escola é  Nossa – 
Mat./ Fábio Vieira dos 
Santos, Sérgio 
Carrazeto Dantas, 
Jackson da Silva 
Ribeiro,Karina 
Alexandra Pessoa, 
Leonel Delvali 
Favalli.. 
Editora: Scipione 

  

28 
 

Matemática Todo dia./ 
Claudia Miriam 
Tosatto Siedel, Clélia 
Maria Martins 
Isolani, Elizabeth dos 
Santos França, 
Walderez Soares 
Melão. 
Editora: Módulo 

Conhecer e crescer- 
Mat./Jacqueline 
Garcia Marcio 
Dantas. 
 
 
 
Editora: Escola 
Educacional 

  

29 
 

Vitória Régia 
Mat./Maria de 
Lourdes A da Cruz, 
Beatriz Alpendre da 
Silva. 
Editora: IBEP 

A conquista da Mat./ 
Giovanni e Giovanni 
Jr. 
 
 
Editora: FTD 
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30 Promat – Projeto 
Oficina de Matemática./ 
Maria C. Grasseschi, 
Maria Capucho 
Andretta, Aparecida 
Borges dos  Santos. 
Editora: FTD 

 Matemática./ 
Marcos Miami. 
 
 
 
 
Editora: Brasil 

  

31 
 

Mat. Com a Turma dos 
9/ 
Wanda Maria de 
C.Alves.  
 
 
 
 
 
Editora: FTD 

Fazer, Compreender e 
Criar em 
Mat./Helenalda 
Resende de Souza  
Nazareth, Maria 
Barros de Almeida 
Tolrido, Ainda  
Ferreira  da Silva 
Munhoz. 
Editora: IBEP 

   

32 
 

 
 
 
 
 
 

Construindo o 
conhecimento 
Mat./Walderez Soares 
Melão,Vera Lúcia 
Andrade Anzzolin, 
Regina Rocha Villas 
Boas, Clélia Maria 
Martins Isolani. 
Editora: IBEP 

  

33 
 

 De olho no futuro – 
Mat./Marinez 
Menegrello, Ângela 
Passos. 
Editora: Quinteto 

  

34 
 

 Projeto Pitanguá – 
Mat./ Editora 
Moderna. 
Editora: Moderna 

  

35  Matemática./ Ieda 
Medeiros C. E. 
Santos. Áurea Joana 
Schwarz Darin. 
Editora: IBEP 
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 PÊNDICE B. FICHA 1 

 

Ficha 1. Significados dos problemas de estrutura aditiva (Combinação, Mudança, Igualização e Comparação) 
Livro do Aluno _______;  Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
TIPOS DE PROBLEMA N % TOTAL N°/C %/C 
1 - Combinação - Todo desconhecido   
2 - Combinação – Parte desconhecida   

   

3 - Mudança – Resultado desconhecido situação de acréscimo   
4 - Mudança – Resultado desconhecido situação de decréscimo   
5 - Mudança – Transformação desconhecida situação de acréscimo   
6 - Mudança – Transformação desconhecida situação de decréscimo   
7 - Mudança – Situação inicial desconhecida situação de acréscimo   
8 - Mudança – Situação inicial desconhecida situação de decréscimo   

   

9 - Igualização – Aumento na quantidade menor   
10 - Igualização – Decréscimo na  quantidade maior   

   

11 - Comparação – Diferença desconhecida – Termo “a mais”   
12 - Comparação – Diferença desconhecida – Termo “a menos”   
13 - Comparação – Quantidade menor desconhecida – Termo “a mais”   
14 - Comparação – Quant. menor desconhecida – Termo “a menos”   
15 - Comparação – Quantidade maior desconhecida – Termo “a mais”   
16 - Comparação – Quant. maior desconhecida – Termo “ a menos”   
17 - Comparação diferença desconhecida   

   

TOTAL      
Problemas de estrutura aditiva conforme a classificação de Carpenter e Moser (1982) e Riley e Heller (1983) 

• N  - Número  de problemas em cada subcategoria  
• %  - Percentual de problemas por subcategoria 
• N°/C - Número total de problemas por categoria (Combinação, mudança, igualização e comparação) 
• %/C  - Percentual total por categoria (Combinação, mudança, igualização e comparação.)  
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 APÊNDICE C. FICHA 2. 

 

Ficha 2. Significados dos problemas de estrutura multiplicativa (Correspondência um-a-muitos, Quotição, Partição e  Produto 
cartesiano) 
Livro do Aluno _______;  Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
TIPOS DE PROBLEMA Nº/C %/C TOTAL 
1 – Correspondência um-a-muitos    
2 – Quotição    
3 – Partição    
4 - Produto cartesiano (direto)    
5 – Produto cartesiano (inverso)    
    
     TOTAL    
Problemas de estrutura multiplicativa conforme a classificação de Nunes e Bryant (1997). 
 

• N°/C - Número total de problemas por categoria (Correspondência um-a-muitos, Quotição, Partição e Produto Cartesiano) 
• %/C  - Percentual total por categoria Correspondência um-a-muitos, Quotição, Partição e Produto Cartesiano Direto e Inverso) 
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 APÊNDICE D. FICHA  3.        

 

Ficha 3. Tipos de Representações Simbólicas apresentadas no Livro Didático, em problemas aditivos, por série e manual do professor – 
percentual e número. 
Livro do Aluno _______;  Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS 3ªSÉRIE 5ªSÉRIE TOTAL 

P/Coleção.
%/C 

1 - Apenas enunciado      
2 – Desenho     
3 – Calculadora     
4 – Manipulativo     
5 -  Jogo     
6 – Algoritmo        
7- Oral (C. mental)     
8 – Tabela     
9 – Gráfico     
10- Outra      
     

TOTAL     
FICHA POR COLEÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
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 APÊNDICE E. FICHA  4.                  

Ficha 4. Tipos de Representações Simbólicas solicitadas no Livro Didático, em problemas aditivos, por série e manual do professor – 
percentual e número. 
Livro do Aluno _______; Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS 3ªSÉRIE 5ªSÉRIE TOTAL 

P/Coleção.
%/C 

1 – Apenas enunciado (sem sugestão)     
2 – Desenho     
3 – Calculadora     
4 – Manipulativo     
5 –Jogo     
6 – Algoritmo     
7- Oral (C. mental)     
8 – Tabela     
9 – Gráfico     
10-Outra     
     

TOTAL     
FICHA POR COLEÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

146

APÊNDICE F. FICHA 5. 

 
Tabela 5. Tipos de Representações Simbólicas apresentadas no Livro Didático, em problemas multiplicativos, por série e manual do 
professor – percentual e número. 
Livro do Aluno _______;  Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS 3ªSÉRIE 5ªSÉRIE TOTAL 

P/Coleção.
%/C 

1 - Apenas enunciado     
2 – Desenho     
3 – Calculadora     
4 – Manipulativo     
5 – Jogo     
6 – Algoritmo     
7 – Oral ( C. C. mental )     
8 – Tabela     
9 – Gráfico     
10- Árvore de possibilidade     
11- Outra     
     

TOTAL     
FICHA POR COLEÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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 APÊNDICE G. FICHA 6. 

 
Ficha 6. Tipos de Representações Simbólicas solicitadas no Livro Didático, em problemas multiplicativos, por série e manual do professor – 
percentual e número. 
Livro do Aluno _______;  Livro do Professor:_____________________    Volume:_____; Ano:____  Série:____  
Titulo: ________________________  Coleção_____________________ 
Autor:_____________________________________________________ 
 
REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS 3ªSÉRIE 5ªSÉRIE TOTAL 

P/Coleção.
%/C 

1 - Apenas enunciado (sem sugestão)     
2 – Desenho     
3 – Calculadora     
4 – Manipulativo     
5 – Jogo     
6 – Algoritmo      
7 – Oral (C. mental)     
8 – Tabela     
9 – Gráfico     
10- Árvore de possibilidades     
11- Outra     
     

TOTAL     
FICHA POR COLEÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO  

ANEXO A - SAEB: Escala de Matemática 
 

Nível Descrição dos Níveis da Escala 
 
125 • Neste nível, os alunos da 4ª e da 8ª séries resolvem problemas de cálculo de área 
com base na contagem das unidades de uma malha quadriculada e, apoiados em 
representações gráficas, reconhecem a quarta parte de um todo. 
 
150  • Os alunos da 4ª e da 8ª séries são capazes de: 
 
• resolver problemas envolvendo adição ou subtração, estabelecendo relação entre 
diferentes unidades monetárias (representando um mesmo valor ou numa situação 
de troca, incluindo a representação dos valores por numerais decimais); 
• calcular adição com números naturais de três algarismos, com reserva; 
• reconhecer o valor posicional dos algarismos em números naturais; 
• localizar números naturais (informados) na reta numérica; 
• ler informações em tabela de coluna única; e 
• identificar quadriláteros. 
 
175 Os alunos das duas séries, neste nível: 
 
• identificam a localização (lateralidade) ou a movimentação de objeto, tomando 
como referência a própria posição; 
• identificam figuras planas pelos lados e pelo ângulo reto; 
• lêem horas e minutos em relógio digital e calculam operações envolvendo 
intervalos de tempo; 
• calculam o resultado de uma subtração com números de até três algarismos, com 
reserva; 
• reconhecem a representação decimal de medida de comprimento (cm) e 
identificam sua localização na reta numérica; 
• reconhecem a escrita por extenso de números naturais e a sua composição e 
decomposição em dezenas e unidades, considerando o seu valor posicional na 
base decimal; 
• efetuam multiplicação com reserva, tendo por multiplicador um número com um 
algarismo; 
• lêem informações em tabelas de dupla entrada; 
• resolvem problemas: 
-relacionando diferentes unidades de uma mesma medida para cálculo de 
intervalos (dias e semanas, horas e minutos) e de comprimento (m e cm); 
e  - envolvendo soma de números naturais ou racionais na forma decimal, 
constituídos pelo mesmo número de casas decimais e por até três algarismos. 
 
200 Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos das duas séries: 
 
• identificam localização ou movimentação de objetos em representações gráficas, 
com base em referencial diferente da própria posição; 
• estimam medida de comprimento usando unidades convencionais e nãoconvencionais; 
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• interpretam dados num gráfico de colunas por meio da leitura de valores no eixo 
vertical; 
• estabelecem relações entre medidas de tempo (horas, dias, semanas), e, efetuam 
cálculos utilizando as operações a partir delas; 
• lêem horas em relógios de ponteiros, em situação simples; 
• calculam resultado de subtrações mais complexas com números naturais de quatro 
algarismos e com reserva; e 
• efetuam multiplicações com números de dois algarismos e divisões exatas por 
números de um algarismo. 
Os alunos da 8ª série ainda são capazes de: 
• localizar pontos usando coordenadas em um referencial quadriculado; 
• identificar dados em uma lista de alternativas, utilizando-os na resolução de 
problemas, relacionando informações apresentadas em gráfico e tabela; e 
• resolvem problemas simples envolvendo as operações, usando dados 
apresentados em gráficos ou tabelas, inclusive com duas entradas. 
 
225 Os alunos da 4ª e da 8ª séries: 
 
• calculam divisão com divisor de duas ordens; 
• identificam os lados e, conhecendo suas medidas, calculam a extensão do 
contorno de uma figura poligonal dada em uma malha quadriculada; 
• identificam propriedades comuns e diferenças entre sólidos geométricos (número 
de faces); 
• comparam e calculam áreas de figuras poligonais em malhas quadriculadas; 
• resolvem uma divisão exata por número de dois algarismos e uma multiplicação 
cujos fatores são números de dois algarismos; 
• reconhecem a representação numérica de uma fração com o apoio de 
representação gráfica; 
• localizam informações em gráficos de colunas duplas; 
• conseguem ler gráficos de setores; 
• resolvem problemas: 
o envolvendo conversão de kg para g ou relacionando diferentes unidades 
de medida de tempo (mês/trimestre/ano); 
o de trocas de unidades monetárias, envolvendo número maior de cédulas e 
em situações menos familiares; 
o utilizando a multiplicação e reconhecendo que um número não se altera ao 
multiplicá-lo por um; e 
o envolvendo mais de uma operação. 
Os alunos da 8ª série, ainda: 
• identificam quadriláteros pelas características de seus lados e ângulos; 
• calculam o perímetro de figuras sem o apoio de malhas quadriculadas; 
• identificam gráfico de colunas que corresponde a uma tabela com números 
positivos e negativos; e 
• conseguem localizar dados em tabelas de múltiplas entradas. 
 
250 Os alunos das duas séries: 
 
• calculam expressão numérica (soma e subtração), envolvendo o uso de 
parênteses e colchetes; 
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• identificam algumas características de quadriláteros relativas aos lados e 
ângulos; 
• reconhecem a modificação sofrida no valor de um número quando um algarismo 
é alterado e resolvem problemas de composição ou decomposição mais 
complexos do que nos níveis anteriores; 
• reconhecem a invariância da diferença em situação-problema; 
• comparam números racionais na forma decimal, no caso de terem diferentes 
partes inteiras, e calculam porcentagens simples; 
• localizam números racionais na forma decimal na reta numérica; 
• reconhecem o gráfico de colunas correspondente a dados apresentados de 
forma textual; 
• identificam o gráfico de colunas correspondente a um gráfico de setores; e 
• resolvem problemas: 
o realizando cálculo de conversão de medidas: de tempo (dias/anos), de 
temperatura (identificando sua representação numérica na forma 
decimal); comprimento (m/km) e de capacidade (ml/L); e 
o de soma, envolvendo combinações, e de multiplicação, envolvendo 
configuração retangular em situações contextualizadas. 
Os alunos da 8ª série ainda: 
• associam uma trajetória representada em um mapa à sua descrição textual; 
• localizam números inteiros e números racionais, positivos e negativos, na forma 
decimal  na reta numérica; 
• resolvem problemas de contagem em uma disposição retangular envolvendo 
mais de uma operação; 
• identificam a planificação de um cubo em situação contextualizada; 
• reconhecem e aplicam em situações simples o conceito de porcentagem; e 
• reconhecem e efetuam cálculos com ângulos retos e não-retos. 
 
275 Os alunos das duas séries: 
 
• identificam as posições dos lados de quadriláteros (paralelismo); 
• estabelecem relação entre frações próprias e impróprias e as suas representações 
na forma decimal, assim como localizam-nas na reta numérica; 
• identificam poliedros e corpos redondos, relacionando-os às suas planificações; 
• resolvem problemas: 
o utilizando multiplicação e divisão, em situação combinatória; 
o de soma e subtração de números racionais (decimais) na forma do sistema 
monetário brasileiro, em situações complexas; 
o estimando medidas de grandezas, utilizando unidades convencionais (L). 
Na 8ª série: 
• efetuam cálculos de números inteiros positivos que requerem o reconhecimento do 
algoritmo da divisão inexata; 
• identificam fração como parte de um todo, sem apoio da figura; 
• calculam o valor numérico de uma expressão algébrica, incluindo potenciação; 
• identificam a localização aproximada de números inteiros não ordenados, em uma 
reta onde a escala não é unitária; e 
• solucionam problemas de cálculo de área com base em informações sobre os 
ângulos de uma figura. 
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300 Os alunos da 4ª e da 8ª séries resolvem problemas: 
 
• identificando a localização (requerendo o uso das definições relacionadas ao 
conceito de lateralidade) de um objeto, tendo por referência pontos com posição 
oposta à sua e envolvendo combinações; 
• realizando conversão e soma de medidas de comprimento e massa (m/km e g/kg); 
• identificando mais de uma forma de representar numericamente uma mesma 
fração e reconhecem frações equivalentes; 
• identificando um número natural (não informado), relacionando-o a uma 
demarcação na reta numérica; 
• reconhecendo um quadrado fora da posição usual; e 
• identificando elementos de figuras tridimensionais. 
Na 8ª série, os alunos ainda: 
• avaliam distâncias horizontais e verticais em um croqui, usando uma escala gráfica 
dada por uma malha quadriculada, reconhecendo o paralelismo entre retas; 
• são capazes de contar blocos em um empilhamento representado graficamente e 
sabem que, em figuras obtidas por ampliação ou redução, os ângulos não se 
alteram. 
• calculam o volume de sólidos a partir da medida de suas arestas; 
• ordenam e comparam números inteiros negativos e localizam números decimais 
negativos com o apoio da reta numérica; 
• conseguem transformar fração em porcentagem e vice-versa; 
• identificam a equação do primeiro grau adequada para a solução de um problema; 
• solucionam problemas: 
o envolvendo propriedades dos polígonos regulares inscritos (hexágono), 
para calcular o seu perímetro; 
o envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma 
decimal; e 
o envolvendo o cálculo de grandezas diretamente proporcionais e a soma de 
números inteiros. 
 
325 Neste nível, os alunos da 8ª série resolvem problemas: 
 
• calculando ampliação, redução ou conservação da medida (informada inicialmente) 
de ângulos, lados e área de figuras planas; 
• localizando pontos em um referencial cartesiano; 
• de cálculo numérico de uma expressão algébrica em sua forma fracionária; 
• envolvendo variação proporcional entre mais de duas grandezas; 
• envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma fracionária 
(incluindo noção de juros simples e lucro); e 
• de adição e multiplicação, envolvendo a identificação de um sistema de equações 
do primeiro grau com duas variáveis. 
Além disso: 
• classificam ângulos em agudos, retos ou obtusos de acordo com suas medidas em 
graus; 
• realizam operações, estabelecendo relações e utilizando os elementos de um 
círculo ou circunferência (raio, diâmetro, corda); 
• reconhecem as diferentes representações decimais de um número fracionário, 
identificando suas ordens (décimos, centésimos, milésimos); 
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• identificam a inequação do primeiro grau adequada para a solução de um 
problema; 
• calculam expressões numéricas com números inteiros e decimais positivos e 
negativos; 
• solucionam problemas em que a razão de semelhança entre polígonos é dada, por 
exemplo, em representações gráficas envolvendo o uso de escalas; 
• efetuam cálculos de raízes quadradas e identificam o intervalo numérico em que se 
encontra uma raiz quadrada não-exata; 
• efetuam arredondamento de decimais; 
• lêem informações fornecidas em gráficos envolvendo regiões do plano cartesiano; 
e 
• analisam gráficos de colunas representando diversas variáveis, comparando seu 
crescimento. 
 
350 Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível, os alunos da 8ª 
série: 
 
• resolvem problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei Angular de 
Tales e aplicando o Teorema de Pitágoras; 
• identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando as últimas às suas planificações; 
• calculam volume de paralelepípedo; 
• calculam o perímetro de polígonos sem o apoio de malhas quadriculadas; 
• calculam ângulos centrais em uma circunferência dividida em partes iguais; 
• calculam o resultado de expressões envolvendo, além das quatro operações, 
números decimais (positivos e negativos, potências e raízes exatas); 
• efetuam cálculos de divisão com números racionais (forma fracionária e decimal 
simultaneamente); 
• calculam expressões com numerais na forma decimal com quantidades de casas 
diferentes; 
• conseguem obter a média aritmética de um conjunto de valores; 
• analisam um gráfico de linhas com seqüência de valores; 
• estimam quantidades baseadas em gráficos de diversas formas; 
• resolvem problemas: 
o utilizando propriedades dos polígonos (número de diagonais, soma de 
ângulos internos, valor de cada ângulo interno ou externo), inclusive por 
meio de equação do 1º grau; 
o envolvendo a conversão de m 3 em litro; 
o que recaem em equação do 2º grau; 
o de juros simples; e 
o usando sistema de equações do primeiro grau. 
 
375 
 

Fonte: MEC/Inep/Daeb 
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