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RESUMO 
 

 

O livro didático vem se constituindo ao longo da história da educação escolar, como 

importante recurso, se não o mais importante recurso utilizado por professores e alunos. 

Assim, torna-se importante conhecer como os professores desenvolvem os conteúdos 

matemáticos abordados no mesmo em suas práticas de sala de aula. Vários documentos 

nacionais e internacionais têm feito recomendações quanto ao ensino da Matemática e a 

inclusão em seu currículo do bloco de conteúdo Tratamento da Informação, devido a sua 

importância e relevância social no atual contexto. 

A presente pesquisa investigou como professores do 2º ano do 2º ciclo que atuam na 

Rede Municipal de Ensino do Recife utilizam o livro didático de Matemática. Para tanto, 

realizamos dois estudos. 

No primeiro estudo entrevistamos 15 professoras, buscando traçar um “perfil” das 

mesmas e tentando identificar as relações existentes ou não, entre os seus perfis e o uso do 

livro didático. Foi identificado que 10 professoras diziam utilizar o livro didático e cinco 

diziam não utilizar o livro didático. Encontramos apenas uma única diferença entre os grupos 

de professoras - a perspectiva de continuidade na carreira docente. A opção pelo não uso do 

livro, pode estar atrelada ao fato das mesmas não estarem querendo mais trabalhar com ensino 

e, dessa forma, o uso de um livro que aborda os conteúdos de forma diferente das que elas 

estão acostumadas exigiria das mesmas maior investimento na preparação de suas aulas.  

No segundo estudo, selecionamos quatro professoras que diziam utilizar o livro 

didático e foram realizadas 32 observações de suas sala de aula, sendo quatro sobre 

tratamento da informação e quatro sobre estrutura aditiva para cada uma, buscando investigar 

como efetivamente utilizavam os livros didáticos em sala de aula. Apesar de termos como 

foco o ensino de estatística, resolvemos observar também aulas que versavam sobre estrutura 

aditiva, uma vez que vem sendo levantado que o trabalho com estatística não esteve presente 

nem na formação inicial nem continuada da maioria dos professores e, portanto, pode 

apresentar maiores dificuldades de ensino. Já um trabalho com estrutura aditiva é familiar as 

mesmas.  Dessa forma, buscamos analisar se o fato de o conteúdo ser familiar ou não aos 

professores, alterava a forma de utilização do livro. Constatamos que as estratégias realizadas 

pelas professoras ao trabalharem com Estatística e Estruturas Aditivas não variaram em 

função do conteúdo abordado, apesar de termos observado que as professoras apresentaram 
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uma maior variedade de estratégias didáticas quando trabalharam Estatística, no entanto, essa 

diferença não foi significativa. 

Os dados revelaram que as professoras utilizaram a seqüência apresentada no livro 

didático para organizarem suas aulas sobre estatística, apresentando explicações prévias sobre 

o conteúdo e, em seguida, solicitavam a resolução das atividades propostas no mesmo. Em 

relação à estrutura aditiva, como havia muitas atividades no livro, elas escolheram diferentes 

atividades a serem propostas aos alunos. Para esse conteúdo, realizavam às vezes breves 

explicações, pois consideravam que os alunos já sabiam sobre o assunto. Assim, o livro 

didático foi utilizado como referência e como fonte de exemplos e exercícios. 

Nossos dados demonstram que apesar do livro didático se constituir como importante 

recurso para as professoras, utilizá-lo em sala de aula exige do professor um investimento em 

se apropriar dos conteúdos e abordagens didáticas propostas no mesmo o que, nem sempre, o 

professor está disposto a realizar. 

Por outro lado, para que os professores consigam construir um processo de ensino 

aprendizagem de qualidade, capaz de fazer com que os alunos se apropriem dos 

conhecimentos desejados, é necessário não só uma boa formação inicial e continuada dos 

mesmos como, também, um vasto número de suportes os quais incluam bons livros didáticos, 

manual de professor compatíveis com as necessidades dos professores, além de artigos 

científicos em periódicos e anais de congresso. 

 

 

Palavras-chave: Matemática; Livro Didático, Ensino e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 

 

Textbooks have been, through the history of school education, an important 

resource, if not the most important resource used by teachers and pupils. Thus, it is 

important to know how teachers develop mathematical contents in their classroom 

practices by use of this resource. Many national and international documents have 

made recommendations concerning the teaching of Mathematics and the inclusion in 

the curriculum and textbooks of data handling because of its importance and social 

relevance in the current context. 

This study investigated how teachers of  2º year of  2º cycle  pupils of the Municipal 

Educational System of Recife, use Mathematics textbooks. For this purpose, we carried out 

two studies. 

In the first study we interviewed 15 teachers, aiming to trace their “profiles” and 

trying to identify existing relations between these profiles and the use of textbooks. It was 

observed that 10 teachers said they used textbooks and five said they did not use textbooks. 

We found only one difference between the groups of teachers – the perspective of continuity 

in teaching career. The option for not using textbooks can be related to the fact of these 

teachers not wanting to work anymore with education and, in this way, the use of a book that 

approaches the contents in some different way than the one used to would demand greater 

investments in the preparation of lessons. 

In the second study, we selected four teachers who said to use textbooks and carried 

out 32 classroom observations, being four on data handling and four on additive structures for 

each teacher, aiming to investigate how effectively they used textbooks in their classrooms. 

Although our focus was on statistics education, we decided to also observe lessons on 

additive structures because it has been argued that work with statistics has not been present 

neither in initial nor continued education of the majority of teachers and, therefore, can 

present greater teaching difficulties. On the other hand, teaching additive structures is familiar 

to the teachers. In this way, we aimed to analyze if the fact of the content being or not familiar 

to teachers affected the way they used textbooks. We observed that the strategies carried out 

by teachers when working with statistics and additive structures did not vary as a function of 

the content being addressed, although we observed that they presented a greater variety of 

didactical strategies when they worked with statistics, although this difference was not 

significant. 
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The data reveals that the teachers used the sequence presented in the textbooks to 

organize their lessons on statistics, presenting previous explanations on the content and, after 

that, requesting the resolution of the activities proposed in the books. In relation to additive 

structures, as there were many activities in the book, they chose different activities to be 

proposed to the pupils. For this content, they carried out brief explanations, because they 

considered that the pupils already understood the subject. Thus, the textbooks were used as 

reference and as source of examples and exercises. 

Our data demonstrates that although textbooks can constitute an important resource for 

teachers to use in the classroom, it use demands of the teacher an investment in appropriating 

contents and didactical approaches proposed in the book, and not always is the teacher willing 

to do so. 

On the other hand, so that the teachers can build a qualified educational process, 

capable of making the pupils develop desired knowledge, it is necessary not only good initial 

and continued teacher education but, also, a vast number of supports which include textbooks, 

manuals compatible with teachers’ needs and also scientific articles of periodicals and 

conference proceedings. 

 

 

Key Words: Mathematics; textbooks; teaching and Apprenticement. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos anos, o Brasil conseguiu um feito histórico, atingiu altos índices de 

atendimento escolar das crianças de 7 a 14 anos (97%). Portanto, o acesso da população nessa 

faixa etária é quase universal. Todavia, uma sociedade moderna e democrática não se limita a 

acolher todos os jovens na escola, ela tenta levar todos ao próprio saber. Deste ponto de vista, 

a situação de nosso país não pode ser considerada satisfatória. Segundo o Ministério da 

Educação, dados do SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - indicam 

que em 2003, 51,6% dos alunos da 4ª série não tinham adquirido os conhecimentos 

matemáticos apropriados a essa faixa de escolarização e estavam em um estado "crítico" ou 

"muito crítico" (Brasil, 2004). Além disso, parece que a situação não vai melhorando de modo 

significativo, uma vez que, em 2001, se encontravam em estágio "crítico" ou "muito crítico" 

52,3% dos alunos da 4ª série. A matemática não é a única matéria em que os jovens se 

deparam com dificuldades, mas é a matéria em que são maiores as dificuldades dos alunos. 

A Matemática, assim como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de 

poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza. Surgida na 

Antiguidade por necessidades da vida cotidiana, a Matemática converteu-se em um imenso 

sistema de variadas e extensas disciplinas. Atualmente, a maioria das ciências, inclusive as 

ciências humanas e sociais, tem um caráter cada vez mais matemático e se explicam através 

de modelos matemáticos (Gómez-Granell, 2000). No entanto, a autora mostra que alguns 

estudos realizados comparando o rendimento de alunos com idade de treze anos indicam que 

metade deles, em diferentes países, não alcança o mínimo de conhecimento matemático 

necessário ao concluírem sua escolaridade obrigatória. 

Nesse sentido estaria estabelecido um paradoxo: mesmo sendo a Matemática um dos 

conhecimentos mais valorizados e necessários na atualidade, é também um dos mais 

inacessíveis para a maioria da população e a mesma funciona como um filtro seletivo dos 

sistemas educacionais (op.cit. p.258) 

Mas, o que exatamente, traduzem essas análises sobre o conhecimento matemático? 

Embora a escola tenha aumentado suas taxas de escolarização nos últimos anos, por qual 

motivo não consegue vencer o desafio de alfabetizar matematicamente os alunos? 

As contribuições advindas das áreas educacional, sociológica, psicológica, e outras, 

apontaram que o fracasso escolar não mais poderia estar condicionado ao alunado, mas, sim, à 

própria escola, que se mostrou ineficiente na garantia de permanência e de sucesso dos 
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alunos: os fracassos seriam produzidos pela escola reprodutora (Mortatti, 1999, p. 262). Dessa 

forma, as práticas desenvolvidas pelos professores também estariam relacionadas ao fracasso 

na aprendizagem dos conceitos matemáticos desenvolvidos na escola. 

No desenvolvimento de suas práticas em sala de aula, os livros didáticos se constituem 

no principal recurso utilizado pelos professores, portanto, analisar suas práticas envolve 

também, uma análise das formas de uso do livro didático adotado. 

 As análises e reflexões sobre o livro didático vêm se intensificando, especialmente a 

partir das análises e avaliações dos livros realizadas pelo Ministério da Educação, através do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 Nos vários anos de realização do PNLD, desde a sua instituição enquanto órgão até as 

realizações efetivas das avaliações das obras didáticas a serem escolhidas pelos professores e 

encaminhadas às escolas pelo Ministério, um dos objetivos que permeia tal política, é a 

questão da melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas do país. 

Os Guias de Livros Didáticos publicados a partir dessas avaliações pretendem 

contribuir e orientar os professores para uma adequada escolha do Livro Didático a ser 

utilizado nas práticas docentes. Além disso, os livros analisados pretendem contribuir para a 

formação e atualização dos professores, por ser este, para a grande maioria dos educadores 

brasileiros, o único material de referência utilizado para preparar as atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Dessa forma, é de grande relevância, compreender como os 

professores utilizam esses livros, bem como sua influência no processo ensino-aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos. 

Enquanto recurso didático utilizado por parte significativa de professores e alunos no 

trabalho cotidiano da sala de aula, o livro didático é um recurso que, para ser melhor 

compreendido e utilizado envolve aspectos relativos a: conteúdos abordados e conceituação 

dos mesmos, pressupostos teórico-metodológicos e orientações presentes no manual do 

professor. 

Nesse sentido, compreender as formas de utilização desse material pelo professor, 

implica também, conhecer esse material, sob esses vários aspectos, bem como, as políticas 

voltadas para sua escolha, aquisição e uso, pois as mesmas pretendem contribuir para que essa 

escolha e uso ocorram de forma adequada e conseqüentemente para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. 

Nosso objetivo foi investigar de que forma estão sendo utilizados os livros didáticos 

de matemática por professores das séries iniciais do ensino fundamental, na Rede Municipal 

de Ensino do Recife. Para tanto, analisamos aulas em que as professoras utilizaram o livro 
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didático em aulas que versavam sobre tratamento da informação ou sobre resolução de 

problemas de estrutura aditiva.  

A definição sobre o que versavam as aulas a serem observadas foi motivada por ser o 

tratamento da informação uma temática relativamente “nova” nos currículos para os anos 

iniciais de escolarização, enquanto resolução de problemas vem sendo apontada como 

trabalhado pela maioria dos professores, podendo ser este, um contraponto importante a ser 

explorado nas observações.  

 Considerando que vários fatores poderão influenciar e/ou condicionar a forma de 

utilização do livro didático, tais como, o conteúdo selecionado e a forma como este se 

encontra expresso no livro; as orientações presentes no manual do professor e a familiaridade 

deste com o conteúdo, entre outros fatores, apresentaremos inicialmente uma exposição dos 

programas voltados para o livro didático e em específico do PNLD, e também, ainda que de 

forma breve e sucinta, do percurso do currículo e do ensino da matemática no Brasil. 

Em seguida refletiremos mais especificamente sobre o tratamento da informação e a 

resolução de problemas de estrutura aditiva, pois iremos observar os professores utilizando o 

livro didático quando abordando esses dois conteúdos. Também será objeto de nossa reflexão: 

a avaliação do livro didático adotado na Rede, realizada pelo MEC e por outros pesquisadores 

e a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife. 
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1.1 OS PROGRAMAS VOLTADOS PARA O LIVRO DIDÁTICO 

 

1.1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O programa de distribuição de livros didáticos pelo Ministério da Educação passou por 

várias fases e diferentes órgãos foram responsáveis por sua execução. De acordo com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Assessoria de Comunicação Social 

(ASC), a trajetória do livro didático tem início em 1929 com a criação do Instituto Nacional 

do Livro (INL) que de imediato não sai do papel. Em 1934, quando Gustavo Capanema torna-

se Ministro da Educação do governo do Presidente Getúlio Vargas, é que o INL recebe suas 

primeiras atribuições, que são: a edição de obras literárias para formação cultural da 

população, a elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário nacionais e a expansão do 

número de bibliotecas públicas. 

Em 1938 é instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) para tratar da 

produção, controle e da Circulação dessas obras. Segundo Höfling (2000), com a Comissão 

Nacional do Livro Didático então instituída, foi estabelecida condições para produção, 

importação e utilização do livro didático no Brasil, que efetivamente não aconteceu, pois, 

passados 11 anos (1934/1945), quando Gustavo Capanema deixa o MEC, não estavam 

concluídos nem o dicionário nem a enciclopédia, apenas as bibliotecas, graças à oferta de 

acervo oferecido pelo Governo Federal, cresceram para além do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. 

 Em 1945 a referida Comissão teve suas funções redimensionadas, através do Decreto-

Lei nº 8460, centralizando dessa forma, na esfera federal, o poder de legislar sobre o livro 

didático. O Estado passou então, a assumir o controle sobre o processo de adoção de livros em 

todos os estabelecimentos de ensino no território nacional. Porém, alguns Estados foram 

criando Comissões Estaduais do Livro Didático e, dessa forma, descentralizando 

gradativamente tais funções.  

 Em 1966, foi criada a Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED), visando 

coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático. O acordo 

MEC/USAID1 viabilizou recursos assegurando a distribuição gratuita pelo MEC, de 51 

milhões de livros no período de três anos. 

                                                 
1Durante o período militar a educação no Brasil foi financiada por acordos entre o MEC e a USAID – United 
States Agency for International Development (Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional). Pelos 
acordos, o Brasil receberia assistência técnica e cooperação financeira para a implantação de uma reforma na 
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 No contexto educacional do final dos anos 60 e início da década seguinte, 

predominavam nas propostas curriculares as questões voltadas para os aspectos operacionais 

do currículo (Barreto, 2000). O modelo de educação então vigente era o tecnicismo 

educacional, no qual também se constituiu um modelo de “manual escolar”. De acordo com 

esse modelo, a principal função do LD é estruturar o trabalho pedagógico em sala de aula, 

devendo o mesmo apresentar os conteúdos curriculares e um conjunto de atividades para o 

ensino-aprendizagem desses conteúdos, distribuindo-os de acordo com as séries e unidades de 

ensino (Batista, 2001). 

 Ainda de acordo com Batista (2001), essa concepção de Livro Didático como 

estruturador das práticas docentes está associada à ampliação do sistema de ensino ao longo 

dos anos 60 e 70, o que fez com que fossem “recrutados” docentes em processos mais amplos 

e menos seletivos. 

Criada em outubro de 1967, a Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), 

absorveu os programas desenvolvidos pela extinta Campanha Nacional de Material de Ensino. 

A FENAME tinha como finalidade básica a produção e a distribuição de material didático às 

instituições escolares. No entanto, efetivamente, essa Fundação não contava com organização 

administrativa nem recursos financeiros para desempenhar tal tarefa (Höfling, 2000). Em 

decorrência dessa situação, em 1970 foi implantado o sistema de co-edição com as editoras 

nacionais, por intermédio da Portaria Ministerial no 35/70. 

 Nesse contexto, em 1971 a COLTED foi extinta e teve suas atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros assumidas pelo INL, que passou 

a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF). O INL, 

em ação conjunta com as editoras, assumiu a responsabilidade de agilizar o programa de co-

edição de obras didáticas. Criou-se, pois, um programa especial de co-edição: o Programa do 

Livro Didático (Plid), abrangendo os diferentes níveis de ensino. 

 Com o término do acordo MEC/SNEL/USAID em 1976, torna-se necessária a 

implantação do sistema de contribuição financeira das unidades federadas para o Fundo do 

Livro Didático. 

 Em 1976, a Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), sofreu modificações 

em sua estrutura (Decreto 77.107/76), e torna-se responsável pela execução dos programas do 

livro didático, passando a desenvolver atividades do programa de co-edição de obras didáticas 
                                                                                                                                                         
educação. A partir de 1976 com a justificativa de que o Brasil já teria desenvolvimento suficiente para garantir 
sua educação e alegando que apesar dos acordos a educação não havia sido democratizada a USAID decide 
suspender os acordos (Cunha, 1985). 
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que até 1975, era de responsabilidade do INL. Os recursos eram provenientes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – autarquia federal, vinculada ao MEC, 

criada em 1968 – sendo os mesmos, insuficientes para atender a todos os alunos do ensino 

fundamental das escolas públicas, o que fez com que a maioria das escolas públicas 

municipais fosse excluída do programa. 

 A Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), criada em 1983, incorporou o 

PLIDEF, e foi criado um grupo de trabalho para examinar os problemas dos livros didáticos e 

de outros programas em execução no MEC. O grupo propôs a participação dos professores na 

escolha do livro didático, e a ampliação do programa para incluir as demais séries do ensino 

fundamental. 

 Segundo Barreto (2000) a década de 80 foi marcada pelo movimento de renovação 

curricular liderado por estados das regiões Sul e Sudeste do país os quais pleiteavam uma 

conduta democrática em relação à redefinição dos destinos dos mesmos e à elaboração e 

implementação de políticas públicas. De modo geral, as reformas curriculares geradas nesse 

contexto enfatizavam a necessidade de recuperar a relevância social dos conteúdos veiculados 

na escola, contrapondo-se às orientações tecnicistas que prevaleceram na década de 70. Nesse 

período, os discursos oficiais das administrações do ensino foram marcados pela necessidade 

de resgatar a dívida social com os excluídos dos benefícios sociais pelo regime autoritário. 

 Nesse contexto e com o fim do sistema de co-edição, em 1984 o MEC passa a ser 

comprador dos livros produzidos pelas editoras e, em 1985, por meio do Decreto-Lei nº 

91.542, o PLIDEF deu lugar ao Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), tendo seus 

objetivos substancialmente ampliados, ficando estabelecido como meta, o atendimento de 

todos os alunos de primeira a oitava série do ensino fundamental das escolas públicas do país. 

Além do atendimento houve mudança também em relação à aquisição do livro, que passaria a 

ter sua indicação feita pelos professores, e também seriam adotadas especificações técnicas 

para a produção, visando maior durabilidade dos livros que passariam a ser reutilizáveis. 

 Em 1993, por meio da Resolução 06/93 – FNDE, esse órgão, responsável pela 

captação de recursos e sua canalização para o financiamento de projetos educacionais, 

vinculou recursos para a aquisição do livro didático para os alunos dos sistemas públicos de 

ensino, estabelecendo assim, um fluxo regular de recursos para a aquisição e distribuição do 

livro didático. 

 Em 1997, a FAE é extinta, ficando a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), a execução do PNLD. Neste ano, é iniciado o processo de avaliação 
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pedagógica dos livros inscritos no PNLD/97. No próximo item, trataremos das realizações e 

mudanças ocorridas nos vários anos de execução do PNLD. 

 

 

1.1.2 PNLD 

 

 O contexto educacional contemporâneo coloca novas exigências sociais impondo 

revisão de paradigmas. Essas exigências encontram-se representadas em diferentes 

documentos como as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, a LDB e os PCN e 

as orientações presentes nesses documentos precisam estar refletidas nos Livros Didáticos 

(Batista, 2001). 

 Em 1997 é iniciado o processo de avaliação dos Livros Didáticos (LD) através do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)2 o qual é um trabalho de parceria, 

desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela 

Secretaria de Educação Fundamental (SEF), e tem como objetivos básicos a aquisição e 

distribuição gratuita de Livros Didáticos (LD) para todos os alunos do ensino fundamental das 

escolas públicas do país. 

 Estudos e investigações vinham, desde a década de 60, denunciando a falta de 

qualidade dos LD, relacionadas à sua desatualizarão quanto às informações e teorias, a erros 

conceituais e a veiculação de valores que se apresentavam incompatíveis com a construção da 

cidadania (PNLD, 1998), bem como a veiculação de estereótipos e preconceitos étnicos e de 

gênero, mas somente no início dos anos 90, o MEC passa a participar de forma mais 

sistemática e direta das discussões sobre a qualidade dos mesmos. 

 Em 1993 o MEC passa a adotar um conjunto de medidas para avaliar a qualidade dos 

livros. Define uma nova política do livro no Brasil, assumindo como diretrizes: o 

aprimoramento da distribuição e das características físicas do livro didático adquirido; 

capacitar adequadamente o professor para avaliar e selecionar o manual a ser utilizado; 

melhorar a qualidade do livro didático.  

 O Ministério formou uma comissão de especialistas encarregada de avaliar a qualidade 

dos livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios gerais para a avaliação das 

novas aquisições. 
                                                 
2Embora as ações do Programa tenham paulatinamente se estendido a outras séries da Educação Básica e 
também a outros materiais não faremos aqui, referências detalhadas aos mesmos, por não se constituir foco do 
nosso objeto de pesquisa. Descreveremos mais especificamente as realizações e mudanças em relação às séries 
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries).  
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 Os resultados do trabalho dessa comissão são publicados em 1994 e evidenciam as 

principais inadequações editoriais, conceituais e metodológicas dos livros didáticos e 

estabelecem os requisitos mínimos que deve preencher um manual escolar de boa qualidade.  

Em 1995, iniciou-se o processo de Avaliação Pedagógica das obras a serem adquiridas 

a partir de então, através da instituição, pelo Ministério, da análise e avaliação pedagógica dos 

livros a serem escolhidos pelas escolas e distribuídos pelo PNLD. 

 Foram formadas comissões por área de conhecimento, compostas por professores com 

experiência nos três níveis de ensino, as quais definiram como critérios gerais comuns de 

análise dos livros: a adequação didática e pedagógica; a qualidade editorial e gráfica; a 

pertinência do manual do professor para uma correta utilização do livro didático e para a 

atualização do docente. 

 Definiram também, alguns critérios eliminatórios: os livros não poderiam expressar 

nenhum tipo de preconceito ou discriminação; não poderiam induzir ao erro ou conter erros 

“graves” relativos ao conteúdo da área. A divulgação dos resultados desse processo ocorreu 

ao longo de 1996 e no final desse mesmo ano, a divulgação dos livros inscritos no PNLD/97. 

 A análise dos livros ocorre de forma universal, centralizada e descentralizada 

(inicialmente para os Estados de São Paulo e Minas Gerais), que optaram por realizar suas 

próprias avaliações. O MEC definiu para três anos o tempo de durabilidade do livro. 

  Os primeiros livros analisados foram os direcionados as séries iniciais do ensino 

fundamental, inscritos no PNLD 97, gerando uma classificação nas categorias: excluídos 

(livros que apresentassem erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceitos ou 

discriminação de qualquer tipo); não-recomendados (livros nos quais a dimensão conceitual 

se apresentasse com insuficiência, sendo encontradas impropriedades que comprometessem 

significativamente sua eficácia didático-pedagógica); recomendados com ressalvas (livros 

que possuíssem qualidades mínimas que justificassem sua recomendação, embora 

apresentassem, também, problemas que, entretanto, se levados em conta pelo professor, 

poderiam não comprometer sua eficácia); recomendados (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. 

 A partir dessas análises e classificações dos livros, foi publicado um Guia de Livros 

Didáticos, com o objetivo de dar condições mais adequadas ao professor para fazer a escolha 

do livro que julgava mais apropriado ao seu trabalho no cotidiano da sala de aula, a partir das 

características tanto dos alunos como dos professores, bem como as do próprio livro e da 

escola. 
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 Para o PNLD/98, foram incluídos na análise dos livros de 1ª a 4ª séries, os livros de 

alfabetização e também a introdução de uma quinta categoria para classificação dos livros, a 

dos recomendados com distinção: “manuais que se destacassem por apresentar propostas 

pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes, de acordo com o ideal representado pelos 

princípios e critérios adotados nas avaliações pedagógicas” (Batista, 2001, p.15).                          

 Visando melhor divulgar os resultados da avaliação aos docentes e assim contribuir 

para o aprimoramento da fundamentação do processo de escolha, o MEC deixou de publicar 

junto com o Guia, um catálogo em que apresentava apenas uma listagem simples, sem 

indicação de avaliação, de todos os recomendados com ou sem ressalvas e dos não 

recomendados, passando a publicar um único volume – O GUIA – contendo resenhas dos 

livros recomendados com distinção, simplesmente recomendados ou recomendados com 

ressalvas, e os livros não recomendados foram apenas relacionados ao final do Guia. 

 Para facilitar a rápida visualização da categoria em que cada livro foi inserido, adotou-

se a seguinte convenção gráfica: ♦para os recomendados com ressalvas; ♦♦para os 

recomendados; ♦♦♦ para os recomendados com distinção. 

 A partir do PNLD/99, eliminou-se a categoria dos não-recomendados e acrescentou-se 

aos critérios de exclusão, a incorreção e incoerência metodológica, para assim possibilitar a 

seleção de livros, cuja abordagem metodológica favorecesse apropriadamente o 

desenvolvimento das competências cognitivas básicas (compreensão, memorização, análise, 

síntese, formação de hipóteses, planejamento) (Batista, 2001). 

A distribuição de livros novos de todas as disciplinas a todos os alunos ocorre de três 

em três anos (tempo definido para durabilidade e uso do livro), e a cada ano de forma 

complementar (para alunos novatos, e os possíveis extravios), exceto para os livros de 

primeira série, que são repostos em sua totalidade a cada ano.  

A partir do ano 2000, Minas Gerais iniciou um processo de reintegração ao programa 

centralizado e São Paulo passou a utilizar o Guia como referência para o processo de escolha 

dos livros pelos professores.   

A partir do PNLD/2002 as obras didáticas passaram a ser avaliadas como 

coleções, exceto os livros de Alfabetização e as obras de destinação regional para as 

áreas de Geografia e História. Foram inscritas 111 coleções das quais 104 foram 

aprovadas na triagem e encaminhadas para avaliação pedagógica. Dos livros avaliados 

para o PNLD/2002, 54% foram inscritos pela primeira vez e 46% foram reinscritos, 

evidenciando renovações no mercado editorial. Essa modificação teve como objetivo, 
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oferecer ao professor um material cujo conteúdo e metodologia fossem articulados 

entre si, nas várias séries ou ciclos. 

Os livros excluídos passaram a ter que apresentar uma revisão comprovada dos 

problemas apontados, para serem inscritos novamente. Foi estabelecida parceria com 

Universidades públicas de diferentes estados, para a realização do processo de avaliação, 

buscando impulsionar o interesse da pesquisa sobre o tema, e a contribuição das 

Universidades para o aperfeiçoamento, a socialização e a melhoria da eficácia do processo da 

análise de livros didáticos. (Brasil, 2004). 

A avaliação pedagógica está sendo realizada por Universidades Federais mediante 

convênio com o FNDE e sob a coordenação da Secretaria de Educação Fundamental - 

SEF/MEC. As obras são analisadas por especialistas nas áreas de Alfabetização, Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais, História, Geografia e Ciências.  

Para o PNLD 2004, o Guia foi apresentado em quatro volumes: o volume 1 – Língua 

Portuguesa e Alfabetização; o 2 – Matemática e Ciências; o 3 – História e Geografia; e o 4 – 

Dicionários, modificação que teve como objetivos, facilitar a escolha do livro e tornar o 

processo mais ágil, por permitir um maior número de consultas ao mesmo tempo. 

Foi mantida a classificação das obras em: recomendadas com distinção (RD), 

recomendadas (REC) e recomendadas com ressalvas (RR). Mas foram suprimidas, as estrelas 

que identificavam essas obras porque esse recurso acabou se transformando ao longo dos 

anos, num indicador mais chamativo, do que a leitura e análise das resenhas das obras durante 

o processo de escolha (Brasil, 2004). 

 O PNLD, em seu formato atual, pretende orientar os professores na análise e escolha 

do livro didático a ser utilizado no trabalho em sala de aula, considerando que os livros 

incluídos no Guia de Livros Didáticos são mais adequados para tal trabalho tanto em relação 

aos conteúdos propostos, quanto aos aspectos teórico-metodológicos e ao manual do 

professor. 

 Sendo o enfoque do nosso trabalho o uso do livro didático, buscamos compreender 

esse material e suas formas de utilização, a partir do levantamento da literatura produzida que 

tivemos acesso até o momento de realização deste trabalho. 

 

 

1.2 O LIVRO E O USO DO LIVRO DIDÁTICO 
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 Compreender o uso do livro no contexto escolar requer uma compreensão sobre vários 

aspectos que se relacionam com esse uso, desde a sua conceituação, até a sua escolha, 

passando por sua produção e seu destinatário. 

 Em trabalho sobre livros didáticos, Batista (1999), discorre sobre os problemas na 

conceituação dos mesmos devido: a heterogeneidade dos suportes, a variação tanto dos meios 

de reprodução como dos processos de produção e também devido a diversidade dos modos de 

leitura e utilização. 

Esses problemas são apresentados e analisados um a um, indicando que a apreensão de 

um livro didático e sua conceituação deve levar em conta todas as dimensões acima 

colocadas. Não pretendemos aqui analisar cada um desses problemas, mas destacar pontos 

que nos ajudem no esclarecimento do nosso objeto de pesquisa. 

Livro didático é “um material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser 

utilizado num processo de aprendizagem ou formação” (Oliveira, Guimarães e Momény, 

1984, p.11). Essa conceituação, assim como outras propostas por autores que estudam esse 

suporte textual (Oliveira, 1968; Soares, 1996; Batista, 2000), não delimita claramente esse 

tipo de recurso didático, pois nela caberiam outros materiais destinados ao ensino (para-

didáticos, fichas de leitura, cartazes, dentre outros recursos didáticos) e não apenas os livros 

que são compostos por textos e atividades orientadas, que são reconhecidos no meio 

educacional, hoje, enquanto livro didático. 

Segundo Lajolo “para ser didático, um livro precisa ser usado de forma sistemática, no 

ensino-aprendizagem de um determinado objeto de conhecimento, já consolidado como 

disciplina” (Lajolo, 1996, p.4). Já para Cavalcanti, livros didáticos são “publicações dirigidas 

tanto aos professores quanto aos alunos, que não apenas organizam os conteúdos a serem 

ensinados, como também indicam a forma como o professor deve planejar suas aulas e tratar 

os conteúdos com os alunos.” (Cavalcanti, 1996, p.23). 

Conforme aponta Batista: 

 

                              Muitos estudiosos do livro didático, como Alaíde Lisboa de Oliveira (1968), Marisa 
Lajolo e Regina Zilberman (1998) e Magda Soares (1968), defendem a inclusão, na 
categoria dos livros didáticos, de um conjunto de textos anteriores à invenção da 
imprensa. Para Magda Soares, por exemplo, o livro didático teria sido uma criação 
grega e obras como Elementos de Geometria, de Euclides, teriam circulado desde o 
século 300 a.C. como textos escolares (Batista, 2000, p. 539). 
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Também Gatti Júnior (1999), ao discutir sobre a história do livro didático, concebe 

que esse recurso didático existe desde a época da Grécia Antiga e que, com o passar do 

tempo, ele tornou-se mais popular. 

Vemos, pois, que esse tipo de material tem origem remota e vem sofrendo alterações 

substanciais. Bittencourt, a esse respeito, mostra que o livro, em sua origem, “se destinava 

prioritariamente ao professor, devendo assegurar seu domínio dos conteúdos básicos a serem 

transmitidos aos alunos” (Bittencourt, 1993, apud Batista, 2000, p.550). Assim, o acesso dos 

alunos ao seu conteúdo era realizado via mediação direta do professor que fazia ditados, 

cópias, leitura em voz alta.  Foi apenas no decorrer do Século XIX que o livro passou a ser 

consumido diretamente por crianças e adolescentes, passando estes a ter o direito de posse 

sobre ele. (op. cit.) 

Percebem-se, pois, duas concepções desse tipo de material. Uma primeira, em geral 

manifestada em manuais didáticos anteriores à década de 1970, em que havia um alto grau de 

autonomia do professor. Nesses, os resumos da matéria e os textos selecionados eram 

agrupados para que o professor decidisse os meios de explorá-los. Assim, eles não possuíam 

exercícios ou atividades e eram dirigidos ao docente. Dessa forma, eles constituíam “um 

complemento à ação do professor, que deve introduzir e desenvolver a matéria, sugerir 

exercícios, fazer avaliações, propor acréscimos” (Batista, 2000, p. 552). 

O segundo tipo caracteriza-se pelo formato que predomina na época atual, em que: 

 

                              os manuais tendem a se organizar como estudos dirigidos, propondo não apenas 
uma seleção do conteúdo a ser ensinado, mas também um modo de distribuí-lo no 
tempo escolar – com base numa progressão de unidades que introduzem, 
desenvolvem a matéria e, muitas vezes, avaliam seu domínio pelo aluno. 
Terminam, por isso, a se dirigir diretamente ao aluno em enunciados e textos. (op. 
cit.). 

É desse segundo tipo de material que tratará essa pesquisa, em consonância ao que 

vem sendo concebido nessa categoria pelo próprio Ministério da Educação. Os livros aceitos 

para licitação pela instituição devem, segundo o MEC: 

 

                               Cumprir tanto as funções de um compêndio quanto as de um livro de exercícios, 
devem conter todos os diferentes tipos de saberes envolvidos no ensino da 
disciplina e não se dedicar, com maior profundidade, a um dos saberes que a 
constituem; devem ser acompanhados pelo livro do professor, que não deve conter 
apenas as respostas as atividades do aluno, mas também uma fundamentação 
teórico-metodológica e assim por diante. (Brasil, 1998). 
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Plane (1997) em Batista (1999) esclarece que, embora tenha havido alternância quanto 

à destinação do livro – ora destinado ao professor, ora destinado ao aluno – parece ter 

prevalecido aqueles destinados ao aluno, mesmo o uso sendo feito com a mediação do 

professor, que é quem indica aos alunos e o utiliza na organização do seu trabalho cotidiano 

da sala de aula, sendo tanto um instrumento dirigido aos alunos quanto concebido para ajudar 

o professor, realizando mediações entre aqueles e os saberes e práticas, e entre estes e os 

alunos. 

                               
 Os impressos e textos didáticos, desse modo, são tanto um instrumento de 
aprendizagem, dirigido prioritariamente ao aluno, quanto um instrumento de ensino 
concebido para ajudar o professor a organizar e preparar suas aulas, e realizam, 
conseqüentemente, pelo menos dois tipos de mediação: uma entre o aluno e os 
saberes e práticas e uma mediação entre o aluno e o professor. (Plane, apud Batista, 
1999:551). 

 

Discordando dessa posição, Belfort (2003), afirma que, por ser um empreendimento 

comercial, pelo menos nos países capitalistas, concebido para vender, o livro deve atrair certo 

público-alvo, e que esse público não é formado por alunos, mas sim por professores, para os 

quais o livro é elaborado e deve parecer atrativo, mesmo que o produto-livro possa ser 

diferente em diferentes paises, o livro-texto deve ser vendável e não muda o público alvo a ser 

conquistado: os professores, pois são eles quem indicam a compra aos pais, escolas ou 

ministérios.  

As considerações até aqui levantadas em torno do livro didático mostram sua não 

neutralidade, indicando que os mesmos podem de alguma forma direcionar o uso que dele é 

feito tanto por professores como por alunos no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 

De acordo com cada época e da forma como tem sido entendido o processo ensino-

aprendizagem, bem como o papel do professor nesse processo, foram definidos, criados, 

modificados e utilizados, diferentes materiais didáticos3, entre eles, os livros estiveram 

presentes. 

Porém, nem sempre o uso do livro didático pelo professor, foi visto de forma positiva, 

como demonstra Batista: 

                                                 
3 Segundo Cavalcanti (1996), pode ser considerado material didático tudo que, no trabalho escolar: 1- apóia a 
relação dos alunos com os conteúdos de aprendizagem; 2- apóia a construção da autonomia do aluno para a 
construção de conhecimentos; 3- contribui para o desenvolvimento das relações de ensino aprendizagem entre 
professores e alunos; 4- ajuda a organizar situações de ensino-aprendizagem; 5- contribui para a diversificação 
do universo de fontes de informação; e 7- dá sentido e significado ao conteúdo de aprendizagem.  
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                              Tem-se difundido, um forte discurso contrário à utilização de livros didáticos, vista 
como um dos principais fatores responsáveis pela desqualificação profissional de 
professores: os livros didáticos criaram uma dissociação entre aqueles que 
executam o trabalho pedagógico – os docentes – e aqueles que o concebem, 
planejam e estabelecem suas finalidades – os autores de livros didáticos e as 
grandes editoras -, e a principal conseqüência dessa dissociação consistiria numa 
diminuição das exigências de formação e preparo docente (Batista, 1999, p.537-
538). 

 

Afirmava-se inclusive, a necessidade de não utilização dos livros didáticos para que 

fossem suprimidas certas práticas pedagógicas, como por exemplo, as baseadas 

principalmente na memorização dos conteúdos. 

Quanto a esse aspecto, Belfort (2003), concorda e afirma que em meio às idéias 

construtivistas dos anos 80: 
 

                               Ler textos matemáticos e aprender em livros deixaram de ser competências 
mencionadas nas diretrizes para o processo ensino-aprendizagem em matemática. 
Ao contrário, uma nova folha de exercícios era providenciada para o aluno, tão 
logo ele concluía a anterior. Tudo muito concreto, “construtivo”, e ligado à 
realidade do aluno, seguindo a “moda” educacional em Matemática. (Belfort, 2003, 
p.5) 

Ainda segundo Belfort (2003), nessa época os livros-texto deixaram de ser 

considerados como boas ferramentas e foram responsabilizados por não incentivar a 

criatividade e o raciocínio lógico dos alunos nas aulas de matemática, de supervalorizar 

exercícios adestradores, que exigiam mera repetição de técnicas recém-adquiridas e o pensar 

matemático foi substituído pelo fazer mecânico, levando ao desinteresse dos alunos pela 

matemática. 

Quanto a esse aspecto, os próprios textos oficiais alertam os professores para a atenção 

que deve ser dada quanto à pertinência do livro didático aos objetivos educacionais: 
 

                               O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. É 
preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 
restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. (Brasil, 
1997, p.104). 

 

Ainda assim, os livros didáticos se mantiveram presentes na educação escolar, 

contribuindo para isso, também, a ausência de outros materiais que orientassem os professores 

sobre o quê e como ensinar aliada a freqüente dificuldade de acesso do aluno a outras fontes 

de estudo e pesquisa. 
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(...) os livros didáticos são a principal fonte de informação impressa utilizada por 
parte significativa de alunos e professores brasileiros e essa utilização intensiva 
ocorre quanto mais as populações escolares (docentes e discentes) têm menor 
acesso a bens econômicos e culturais. Os livros didáticos parecem ser, assim, por 
parte significativa da população brasileira, o principal impresso em torno do qual 
sua escolarização e letramento são organizados e constituídos. (Batista, 1999, p. 
531). 

Baseada em pesquisas quantitativas de caráter comparativo desenvolvidas a nível 

internacional, Belfort (2003), afirma que o professorado de matemática, jamais deixou de 

adotar livros-texto, nem mesmo as críticas aos livros dos anos 80, convenceram os 

professores a não usá-los. Quando não são usados diretamente, são por meio de exercícios 

retirados do mesmo. Outro ponto colocado pela autora, é que os livros-texto, não tiveram 

substitutos à altura, para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, o que corroborou 

para que os livros, mesmo sofrendo forte oposição de educadores, continuassem a ser usados 

em larga escala. 

Assim, o livro didático se constitui em um importante recurso, se não, o mais 

importante recurso utilizado por alunos e professores. Portanto, o uso que se faz do livro 

didático no trabalho cotidiano da sala de aula, é de suma importância, uma vez que o livro 

didático não se constitui em um instrumento neutro, mas sim, um produto que expressa uma 

dada visão de mundo, de ser humano e de escola. 

As reflexões sobre os livros didáticos relacionam-se também, como indicado acima, 

com a questão da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Quanto a esse aspecto, 

políticas e programas vêm sendo implantados, buscando-se a melhoria da qualidade e o 

atendimento as atuais exigências do contexto social e estas podem ser representadas pelas 

orientações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

também no Programa Nacional do Livro Didático. 

A implantação das políticas e programas são ações que têm como objetivo, a melhoria 

do ensino, mas é preciso estar atentos para o fato de que: 

 
Decidir sobre o que deve ser ensinado é uma tarefa com fortes componentes 
ideológicos e políticos representados por grupos de pressão que advogam 
concepções diferentes (e por vezes antagônicas) da educação e do papel da 
matemática (Pitombeira, 2000, p. 99). 

Esses grupos de pressão advogam concepções sobre a educação como um todo e sobre 

a Matemática em particular e, ao definir políticas para os setores educacionais, nelas também 

estarão refletidas as concepções de sociedade, Estado e educação e os interesses dos atores 
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políticos então no poder. Tais concepções irão se refletir em maior ou menor proporção, no 

lócus e atores finais a quem competem à efetivação das políticas definidas e implantadas, que 

são: a escola, os alunos e professores.  

Dentre essas políticas, destacamos as voltadas para o livro didático, por ser este, ao 

longo da história da educação escolar, referência ao trabalho dos professores. 

 De acordo com Batista (2001), as orientações constantes nesses documentos, indicam 

revisões importantes que vêm se dando na legislação e nas práticas escolares e precisam estar 

refletidas na configuração dos livros didáticos, os quais devem reforçar o vínculo dos 

conteúdos com as práticas sociais atendendo às novas demandas escolares. 

 O uso do livro didático na escola deve favorecer a aprendizagem do aluno, levando-o 

ao domínio e a reflexão dos conhecimentos escolares para que possa ampliar a compreensão 

da realidade, formulando hipóteses de solução para os problemas atuais, ou seja, o livro deve 

ser um subsídio para promover o exercício da cidadania. 

As pesquisas sobre livro didático, sobre seus aspectos educativos e o seu papel na 

configuração da escola contemporânea, vêm se intensificando especialmente a partir das 

ações realizadas pelo MEC, para avaliação dos livros a serem escolhidos e encaminhados às 

escolas públicas do país.  

 A partir dessas avaliações, os autores e editores de livros didáticos, visando adequar-se 

as novas exigências em relação aos mesmos, reformularam e incorporaram as orientações 

quanto aos conteúdos, pressupostos teórico-metodológicos, enfim, muitos livros foram 

substituídos por outros. 

 Apesar disso, o MEC aponta que muitas dessas mudanças ocorreram apenas em nível 

superficial, chegando alguns livros a mudarem apenas a organização e apresentação gráfica, 

sem, no entanto, alterarem substancialmente os conteúdos, métodos e teorias que os embasam. 

Os livros didáticos têm sido analisados sobre várias perspectivas das quais 

destacaremos, as relacionados ao seu uso. 

Silva (2004), analisou como os professores utilizam os livros didáticos de 

alfabetização, avaliados nos PNLDs de 1998 e de 2000, e o que os leva a substituir o livro 

escolhido, após o primeiro ano de trabalho. A análise das práticas dos professores 

participantes foi realizada a partir de depoimentos que, segundo a autora, reconstituem as 

formas de uso dos livros em sala de aula. Ela afirma que os professores, ao utilizarem os 

livros que adotam, vão produzindo alterações nas propostas à medida que são usados em 

diferentes realidades escolares. As professoras investigadas apontavam como necessário 

substituir o livro melhor avaliado pelo PNLD, por outro de menor classificação, considerado 
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por elas, como mais adequado ao perfil dos alunos que se encontram em fase inicial do 

processo de escrita. Segundo a autora, o livro didático melhor avaliado, não é considerado 

adequado para o trabalho com as classes de alunos oriundos das escolas públicas. 

As novas exigências colocadas à prática pedagógica do professor, para o 

desenvolvimento da proposta do livro didático, é outro ponto colocado pelos professores da 

pesquisa acima citada para substituição do livro didático. Algumas docentes relataram a 

necessidade de atualização profissional para poderem trabalhar de forma coerente com o livro 

didático, explicando que a “má repercussão do uso do livro em algumas escolas está 

relacionada com um sentimento de impotência das professoras” diante das dificuldades. 

Outras explicações para o abandono do livro estão relacionadas ao tipo de atividades 

propostas nos mesmos, que exigem, além do domínio da leitura pelo aluno, orientações do 

professor, não sendo passíveis de serem realizadas com autonomia pelos alunos por trazerem 

enunciados grandes para leitores pouco fluentes e/ou muitos passos para sua realização. 

Silva (2004), afirma ainda que os livros didáticos com propostas pedagógicas de 

cunho interativo requerem que o professor saiba organizar a sala de aula, de forma a permitir 

a execução das tarefas, e o encaminhamento do processo de trabalho dos alunos. 

Apesar de nosso interesse nesse estudo centrar-se no ensino de matemática, análises de 

livros em outras áreas de conhecimento como as de Silva (2004) podem nos ajudar a refletir 

sobre possíveis alterações efetuadas por professores em sua forma de utilizá-los. 

 Investigando as práticas de leitura na alfabetização de crianças e as relações destas 

práticas com as orientações presentes nos livros didáticos recomendados pelo MEC, Coutinho 

(2004), realizou entrevistas, análise documental e observação de aulas de duas professoras de 

uma escola da rede pública do Recife. A autora afirma que as professoras complementam as 

atividades do livro e modificam suas propostas, adequando as atividades à realidade dos 

alunos, pois os livros são produzidos muito mais para a realidade do Sul e do Sudeste.  

A pesquisa apontou ainda, que a familiarização com o livro didático facilita o seu uso 

e possibilita uma maior exploração de suas propostas, o que leva a autora a destacar como 

ponto positivo a definição pelo MEC, de três anos para utilização do livro didático nas 

escolas. 

Essas pesquisas, embora em áreas diferentes da que pretendemos analisar, são 

interessantes porque contradizem  pesquisas de décadas passadas, nas quais os professores 

eram apontados como dependentes dos livros para realizarem suas atividades docentes, e os 

utilizavam como se fossem “bíblia”, portanto, seguindo suas orientações ao “pé-da-letra”.  

Freitag et al (1989), por exemplo, analisando as produções de livros didáticos entre as décadas 
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de 70 e 80 identificaram, quanto ao aspecto relacionado com o uso do livro didático, que o 

professor se pauta no mesmo para o trabalho em sala, sem questioná-lo em relação a qualquer 

um dos aspectos, seja ele conceitual, metodológico ou ideológico. 

 

O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar para 
conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas como o 
modelo-padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. Neste sentido, 
os livros parecem estar modelando os professores. O conteúdo ideológico do livro 
é absorvido pelo professor e repassado ao aluno de forma acrítica e não distanciada 
(Freitag, et al, 1989). 

 
Outros trabalhos mais recentes refletem sobre essa forma de apropriação do Livro 

Didático, relacionada ao seu uso, sendo possível perceber, como em momentos históricos 

distintos, o livro ainda continua presente, sendo referência significativa para o trabalho do 

professor a despeito do surgimento de novos materiais e instrumentos tecnológicos. 

 Romanatto (2005), considera ser possível inferir que os professores continuam a 

utilizar os conteúdos e métodos que são propostos pelo livro didático adotado, o que faz com 

que a presença do mesmo na sala de aula seja marcante. Um outro aspecto considerado pelo 

autor para que o livro didático tenha um “papel de protagonista” no trabalho do professor na 

sala de aula é porque o Livro Didático “é uma atração irresistível” ao professor, pois promete 

tudo pronto e detalhado, e o professor precisa apenas “mandar o aluno abrir a página e fazer 

exercícios”. 

Porém, outras pesquisas, se aproximam de certa forma, das que indicam uma mudança 

de postura dos professores em relação ao uso do livro didático, ainda que essa postura esteja 

relacionada entre outras coisas, a sua não utilização. 

 Santos (2004), analisou porque os professores vêm usando ou não os novos livros 

didáticos de alfabetização, recomendados pelo PNLD 2000/2001, no que se refere 

especificamente, ao ensino do sistema de escrita alfabética. Um primeiro dado apontado é que 

os professores que afirmavam utilizar o livro, na realidade não o usavam. Dessa forma a 

autora foi obrigada a mudar o foco de sua pesquisa passando, assim, a buscar compreender, 

através de entrevistas, os motivos que os levavam a não utilização dos livros, e entre os que 

utilizavam, investigar o que priorizavam no ensino, a partir do uso dos mesmos. A partir de 

investigações com professoras de três redes públicas de ensino a pesquisa mostrou que as 

professoras não se apropriavam diretamente das prescrições contidas nesses livros. Algumas 

só passavam a utilizar o livro didático oficial no final do primeiro semestre ou no segundo 

semestre do ano letivo, por serem considerados por elas como difíceis e elevados para a série 
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em que estavam atuando e não corresponderem à realidade do aluno. Elas não os utilizavam 

passo a passo; diziam que o livro servia como apoio/suporte; o livro não foi apontado como 

relevante na organização do ensino. 

As justificativas para o livro ser considerado como difícil para a série, referem-se à 

inadequação das atividades ao público alvo e por que as atividades eram repetitivas. Os 

depoimentos presentes nas pesquisas acima citadas indicam que os professores têm uma 

preocupação de que o livro seja condizente com o nível e realidade dos alunos, que de acordo 

com as professoras muitas vezes chegam às escolas, sem saber nada de alfabetização e os 

livros estão além do nível daquelas crianças.  

Costa Val et al. (2001), afirmam em relação aos processos e critérios subjacentes à 

escolha do livro didático, que é quase unanimidade a crítica a adequação do livro ao nível da 

clientela. Por outro lado, as autoras chamam a atenção de que essa dificuldade dos alunos está 

relacionada, entre outras, com as próprias condições do professor, em função de sua 

formação, que é inconsistente e desatualizada. Essas condições podem levar o professor a uma 

resistência na utilização desses livros, por envolver dificuldades e desafios desconhecidos, 

que podem ser representados pelas concepções teóricas sobre as quais o professor não está 

convicto e práticas que ele não consegue desenvolver com segurança, domínio e 

desembaraço. As autoras afirmam, ainda, que os critérios de escolha dos livros, apontados 

pelos professores de forma explícita ou não, “nortearão todo o julgamento posterior” das 

obras em relação à sua adequação e regularão suas condições de uso.  

As pesquisas citadas acima apontam que já é possível fazer algumas inferências 

quanto a forma de utilização dos livros didáticos pelos professores: uma delas é de que os 

livros não mais determinam, por si sós, todo o trabalho do professor, que chega mesmo a 

decidir por sua não utilização quando os considera, por motivos diversos, inadequados. Uma 

outra questão refere-se tanto aos aspectos ligados à escolha quanto a formação do professor, 

que vêm sendo considerados inadequados para a utilização dos livros didáticos. 

No entanto, essas pesquisas, referem-se a outras áreas e/ou níveis de ensino, enquanto 

a nossa proposta está centrada no uso do livro didático de Matemática, cabendo então refletir, 

a partir da literatura já produzida, como estão sendo utilizados especificamente, esses livros. 

Quanto ao uso do livro didático de Matemática, são poucas as pesquisas que fazem 

essa abordagem, entre essas, a maior parte refere-se às séries finais do ensino fundamental. 

Também Belfort (2003), aponta esse dado.  
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Se nos restringirmos a pesquisas com dados qualitativos, esta é uma área de 
pesquisa praticamente inexplorada em quase todos os países do mundo. Temos 
dados quantitativos, indicando que os professores de matemática usam livros-texto. 
E mesmo dados sobre o tempo de utilização de livros-texto em sala de aula, obtidos 
através de entrevistas... Mas, quando se trata de entender melhor como os livros-
texto são usados em aulas de matemática, estamos ainda dando nossos primeiros 
passos. (Belfort, 2003, p.15). 

 

 Belfort (2003), argumenta ainda, que há várias razões para que essas práticas sejam 

tão pouco investigadas.  Em primeiro lugar, são pesquisas difíceis de serem realizadas, por 

não poderem se basear apenas nas declarações dos professores, sendo necessário que as aulas 

dos sujeitos da pesquisa sejam observadas, o que requer que eles concordem e invistam tempo 

para responder a entrevistas que complementem as informações. Em segundo lugar, porque 

durante mais de dez anos, o livro foi considerado como entidade maléfica entre os 

pesquisadores, e, embora esta atitude comece a mudar, ainda se constitui em algo impopular 

entre os pesquisadores. Em terceiro, a falta de pesquisas focadas no uso do livro texto em 

Matemática como tema central, leva a iniciar uma pesquisa do zero, podendo ser considerada 

uma pesquisa sem paradigmas onde se apoiar, a não ser nos propostos por pesquisas sobre 

práticas eficientes em sala de aula, realizadas no início dos anos 80. Em quarto e último lugar, 

porque as especificidades do sistema educacional têm uma forte influência nos livros e nas 

práticas de salas de aula, o que torna difícil a adaptação dos resultados das pesquisas sobre o 

uso de livro-texto, para diferentes situações, não sendo simples encontrar resultados que 

possam trazer uma contribuição significativa, podendo restringir o interesse pela pesquisa. 

 Em relação a esse último argumento, consideramos que, por mais específicos e 

influentes que sejam os contextos, existem sempre pontos de convergências que fazem com 

que possam ser considerados relevantes os achados envolvendo realidades distintas. 

De acordo com as pesquisas sobre livros didáticos, a função do mesmo na sala de aula 

vem sofrendo alterações que são influenciadas tanto pela forma como nele são apresentados 

os conteúdos e atividades como pelo conhecimento que o professor possui sobre os mesmos. 

Essas pesquisas parecem indicar também que as relações entre professores e alunos e 

entre esses e os saberes e práticas no contexto da sala de aula, são mediadas muitas vezes pelo 

livro didático, como já indicado por Plane, apud Batista 1999, as quais podem assumir ou não, 

papel central nessas relações, de acordo com as opções didáticas adotadas pelos professores 

ao utilizá-lo. 

As relações que se estabelecem entre os atores participantes do processo de ensino na 

sala de aula, ou seja, a relação do professor e do aluno com o saber e também a relação entre 
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estes são predominantes em um dos sentidos e poderiam ser representadas pelo triângulo 

didático a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aprendizagem

SABER PROFESSOR 

ALUNO

LD 
instrumento

Ensino aprendizagem 

 

No triângulo didático acima representado, temos o livro didático como elemento 

central que, enquanto recurso utilizado no processo ensino-aprendizagem, estaria mediando 

algumas das relações possíveis de serem configuradas na sala de aula, entre os saberes, os 

alunos e professor. Nesse caso, a postura do professor pode se dar de três formas diferentes ao 

utilizar o livro didático, as quais buscaremos explicitar a seguir. 

Uma primeira postura do professor seria a de quem segue o livro didático sem nada 

acrescentar as informações presentes no mesmo, ele não seleciona os saberes, pois estaria na 

dependência da seleção feita pelo autor. Então, o que faz o professor? Ele coloca o aluno em 

contato direto com o livro didático e, consequentemente, com os saberes (Romanatto, 2005). 

Dessa forma, o professor delega ao livro didático a responsabilidade pelas aprendizagens dos 

alunos e torna-se dispensável no triângulo didático. 

Uma segunda postura seria a de quem interpreta os saberes do livro didático a partir de 

seus referenciais, acrescentando ou não outras informações e apresentando-as aos alunos, o 

que possibilitaria ao professor realizar algum tipo de intervenção na relação entre os alunos e 

os saberes. Ainda que ele siga o livro didático, poderá refletir e agir positivamente para as 

aprendizagens dos alunos, mesmo não modificando suas propostas. 

Por fim, uma terceira postura seria a do professor que estrutura a aprendizagem de um 

conceito e utiliza as propostas do livro como parte da abordagem desse conceito; ele faz uso 

do livro de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos, levando-os ao domínio e a reflexão 

sobre os conhecimentos. Dessa forma, o professor rompe com uma visão determinista e linear 

do conteúdo (Lopes, 2004), e da organização apresentada pelo autor em função das 
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aprendizagens dos alunos. Para tanto, ele precisa ter o domínio dos conteúdos da disciplina. 

Assim, o livro didático estaria sendo utilizado pelo professor como um instrumento mediador 

na construção dos saberes dos alunos e também dos seus próprios saberes, à medida que ele 

analisa o livro didático e adere ou não ao que nele é proposto a partir de seu próprio 

conhecimento e em função das necessidades de atendimento aos seus objetivos e dos seus 

alunos, realizando assim, uma reflexão sobre sua prática. O livro didático utilizado dessa 

forma tornar-se-ia um instrumento de formação tanto do professor como também dos alunos. 

A partir identificação dos aspectos relacionados à postura dos professores ao utilizar 

os livros didáticos, nos colocamos a seguinte questão: será que os professores participantes de 

nossa pesquisa, no desenvolvimento de suas práticas em sala de aula, apresentam posturas 

aproximadas de uma das três posturas mencionadas acima? Se não, qual a postura adotada? 

 Em nosso trabalho nos propomos a investigar especificamente o uso do livro didático 

de Matemática, e para que melhor possamos compreender as práticas desenvolvidas pelos 

professores, consideramos importante buscarmos conhecer, ainda que de forma breve, como 

essa disciplina vem se constituindo ao longo de alguns períodos históricos, bem como suas 

relações e repercussões nos livros didáticos brasileiros. Além disso, e com a mesma 

brevidade, buscarmos identificar as concepções de aprendizagens e as dificuldades do ensino 

baseado nas mesmas. Todos esses aspectos serão apresentados na seção a seguir. 

 

 

1.3 O LIVRO DIDÁTICO, O CURRÍCULO E O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 

BRASIL 
 

O ensino da matemática no Brasil teve, ao longo da história, uma conotação utilitária. 

Aprendia-se matemática para atender as necessidades da vida diária, o que permaneceu 

inerente aos currículos – a função utilitária – mesmo a partir de definições legais sobre os 

mesmos, no início do século XIX quando são estabelecidos os conteúdos de matemática a 

serem ensinados. 

Segundo Moacyr (apud Pitombeira, 2000, p.92), nesse período é determinada a criação 

na Corte, de uma cadeira de aritmética, álgebra e trigonometria, as quais deveriam se 

constituir em uma das primeiras “instruções da mocidade” e ter seus elementos – aritmética, 

álgebra e geometria teórica e prática, tornados vulgares, por ser o estudo da matemática o 

mais necessário a todas as pessoas que desejassem distinguir-se nas diferentes ocupações e 

empregos na sociedade, tanto os mecânicos como os científicos. 
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Várias reformas e leis foram criadas e instituídas na história do Brasil nos séculos 

XVIII E XIX quanto à organização do ensino, definindo programas e currículos para todas as 

áreas e para a matemática em particular, dentre elas Pitombeira (2000), aponta: a Reforma 

Januário Cunha Barbosa de 1826, a Lei de 15 de outubro de 1827, o Ato Adicional de 1834, 

as reformas Rui Barbosa – 1882 e 1883, a Benjamim Constant de 1891, a Francisco Campos, 

de 1931, Decreto-Lei 8529 de 1946, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961. 

Dentre estas, destacamos a Reforma Francisco Campos, pela sua importância para a 

matemática, pois segundo Alvarez e Pires (2004), essa reforma além de viabilizar um 

programa de ensino para todas as disciplinas, tornando-as obrigatórias em âmbito nacional, 

foi a partir dela que se definiu a junção das disciplinas de álgebra, geometria e aritmética em 

uma única disciplina: a própria matemática e também determinava uma nova didática para o 

ensino da matemática. 

A Reforma Francisco Campos, teve como idealizador Euclides Roxo, ao qual coube a 

autoria tanto das orientações metodológicas como do conteúdo programático relativo a 

Matemática. 

No entanto, Alvarez e Pires (2004), a partir da análise das obras elaborados na época 

para atender à Reforma, constatam que a orientação metodológica referente ao método 

heurístico, idealizada por Euclides Roxo, não foi refletida em nenhuma delas, a não ser no 

livro do próprio Euclides Roxo, o qual trazia todos os aspectos contidos na reforma, porém, 

seu livro não fez parte da vulgata4 que se estabilizou neste período. 

Tanto os conteúdos quanto as orientações metodológicas presentes na Reforma são de 

extensão, coerência e níveis variados, e não parecem ter interferido significativamente nem na 

produção didática brasileira, nem para a organização do ensino, pois, segundo Batista (1999): 

 
O ensino da matemática parece ter construído sua organização didática mais geral 
mediante três atividades principais, realizadas seqüencialmente: a apresentação ou 
exposição de um conjunto de princípios, ou daquilo que consistiria em “matéria” 
propriamente dita, a realização de exercícios e sua correção. Boa parte dos livros 
tradicionais da disciplina se organiza, por isso, por meio de unidades divididas em 
duas partes: aquela que apresenta a “matéria” e aquela que propõe os exercícios. 
(Batista, 1999:548-549). 

 

                                                 
4 Os livros de um determinado período que não diferem substancialmente, “todos os manuais ou quase todos 
dizem então a mesma coisa, ou quase isso”. Os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a coleção de 
rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os tipos de 
exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas. São apenas essas variações, aliás, que 
apresentam mais do que desvios mínimos: o problema do plágio é uma das constantes da edição escolar 
(Chervel, apud Alvarez e Pires, 2003). 
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 Pitombeira (2000), afirma que só em 1946 o ensino primário foi regulamentado, 

através do Decreto 8529. Até 1961, o Governo Federal fixou programas unificados de 

matemática para todo o país, embora fossem permitidas variações locais, desde que o 

conteúdo considerado indispensável fosse incluído. O autor afirma ainda, que estudo de 

livros-texto do período, permite perceber a diminuição e estabilidade dos conteúdos 

destinados ao ensino primário, praticamente sem mudanças e definido em função do exame de 

admissão existente à época.  

Ainda segundo Pitombeira, os programas de matemática para o então chamado 1º 

grau, são alterados a partir de 1961, por um lado, pela liberdade permitida pela Lei de 

Diretrizes e Bases; por outro, pela influência das propostas do movimento da Matemática 

Moderna, que começam a chegar ao Brasil, propondo revisões consideradas radicais para o 

ensino da matéria. 

As idéias da Matemática Moderna na década de 1960 e início da década de 1970 

pareciam solução milagrosa para o ensino da disciplina. Várias Secretarias instituíram grupos 

específicos para estudos de currículos direcionados para essas idéias. 

As diretrizes e normas gerais provenientes da instância federal em relação aos 

currículos, não têm caráter de obrigatoriedade, cabendo aos estados e municípios certa 

autonomia na elaboração de suas propostas, o que poderia levar a uma pluralidade em relação 

às mesmas. No entanto, segundo Barreto (2000), isso não ocorre porque a prática docente é 

realizada freqüentemente, baseada nos livros didáticos adotados, que apesar de estarem no 

mercado há várias décadas, não fizeram alterações substanciais desde suas primeiras edições, 

quando muito, passaram pelo que ela chama de maquiagem modernizadora. Além disso, os 

autores de livros didáticos tomam como referência as orientações curriculares das regiões sul 

e sudeste, por estar o parque editorial concentrado nessas regiões contribuindo para a 

disseminação de uma leitura particular sobre a realidade.  

Apesar de enfatizar essa influência dos currículos oficiais na produção didática 

brasileira, a referida autora também chama a atenção para o sentido inverso da questão: 

propostas curriculares, provenientes de secretarias de educação de regiões menos 

desenvolvidas que simplesmente elencam os tópicos de alguns livros didáticos para algumas 

disciplinas. 

Barreto (2000), ao analisar as tendências do currículo para o ensino fundamental, 

aponta que, no início dos anos 70, a ênfase na organização dos currículos foi direcionada aos 

aspectos operacionais. A partir da segunda metade desta década, começaram a serem 

difundidas idéias em torno das teorias críticas, e os conteúdos veiculados pela escola passam a 

 37



ser vistos como instrumentos de dominação. Nos anos 80, a importância desse saber é 

apontada como elemento capaz de contribuir para a transformação das relações sociais 

vigentes e como importante instrumento de exercício da cidadania. 

 Análises realizadas nas propostas curriculares de Matemática, elaboradas entre 1985 e 

1995 apontam que: 

 
Basicamente todas as propostas contemplam três grandes vertentes: o trabalho com 
números, o trabalho com medidas e o trabalho com geometria. Mesmo quando os 
conteúdos são agrupados por tópicos, como no caso de Minas Gerais, esses três 
grandes blocos de Matemática da escola elementar perpassam e moldam todas as 
propostas analisadas. (Pitombeira, 2000, p. 110). 

 

 Neste trabalho, que concentra a análise nas propostas direcionadas para o ensino de 

primeira a quarta-série, o referido autor, afirma também que muito das propostas elaboradas 

pelos Estados, estão refletidas nos livros e que muitos deles apresentam inclusive as mesmas 

incoerências observadas em algumas das propostas curriculares. 

 
Algumas propostas contêm erros claros de conteúdo ou conceituais, embora 
eles sejam localizados, e não invalidem nenhuma proposta como um todo. 
Levando em conta que os livros-texto espelham muito das propostas 
curriculares, não é de espantar que os erros encontrados nestas sejam 
exatamente os erros que se encontram ao analisar livros didáticos (Pitombeira, 
2000: p. 109). 

 

Nesse sentido, temos um quadro diferenciado em relação ao contexto em que se insere 

a Reforma Francisco Campos e os livros publicados de então. Enquanto naquele contexto, as 

obras não refletiram as propostas oficiais, no contexto analisado por Pitombeira (2000) e 

Barreto (2000), ocorre exatamente o inverso. 

 Essa relação das propostas apresentadas pelos livros com as propostas oficiais parece 

ocorrer, a partir da implantação do sistema de co-edição com as editoras nacionais, que 

segundo Höfling (2000), gera um aumento na tiragem dos livros e cria um mercado seguro 

para as editoras. 

Segundo Pitombeira (2000), algumas das propostas são organizadas em torno de 

temas, buscando romper com a visão compartimentalizada do ensino da matemática, que 

segundo ele seria um velho vício do ensino de matemática, que tradicionalmente trata a 

aritmética, medida e geometria isoladamente. Para este autor, num primeiro momento – até a 

década de 60 – havia uniformidade nos currículos porque existia um currículo definido pelo 

Ministério da Educação; posteriormente, também havia uniformidade porque os currículos 

convergiram em torno das propostas do movimento da Matemática Moderna, que foram mal 
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assimiladas e executadas; e que num momento seguinte, as propostas têm buscado um ensino-

aprendizagem da Matemática que traduzam as concepções das funções da mesma, bem como 

a sua adaptação às necessidades da nossa sociedade. 

 Mais recentemente, defende-se que cada escola construa seu próprio currículo a partir 

da construção preliminar do Projeto Pedagógico da Escola (Marques, 1994; Neves, 1996; 

Paro, 1996; Gadotti, 2000). Nesse sentido, a escola deveria pensar o currículo a partir das 

necessidades locais, definindo finalidades, objetivos, competências e habilidades de forma 

participativa e democrática.  

 Em 1998, o Ministério da Educação (MEC), publicou um referencial curricular 

nacional (PCN), a partir do qual, muitos Estados e Municípios elaboraram as suas propostas. 

 Dessa forma, parece se repetir, em um outro contexto, a uniformidade em relação aos 

currículos, identificada por Pitombeira (2000), uma vez que a maioria das propostas 

curriculares para as séries iniciais do ensino fundamental, se não todas, elaboradas a partir de 

então, passaram a incluir como conteúdos a Aritmética, a Geometria, Grandezas e Medidas e 

Tratamento da Informação, que são os blocos de conteúdos também privilegiados nas 

propostas do MEC, através do PCN, 1998. O referido documento, no entanto, enfatiza que: 

 
O desafio que se apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses vastos 
campos, de um lado, quais conhecimentos, competências, hábitos e valores são 
socialmente relevantes; de outro, em que medida contribuem para o 
desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, na construção e coordenação do 
pensamento lógico-matemático, da criatividade, da intuição, da capacidade de 
análise e crítica, que constituem esquemas lógicos de referência para interpretar 
fatos e fenômenos (Brasil, op. cit., p.38). 

 

Dessa forma, seria preciso selecionar os conteúdos que atendessem aos objetivos 

definidos pelas redes de ensino e escolas, de acordo com a necessidade de cada realidade e de 

cada momento. Mas no geral, como já afirmado, o que deveria servir apenas de referência, 

passou a servir praticamente de modelo para a construção da maioria dos currículos em várias 

redes de ensino. 

Diferentemente do período das reformas propostas por Euclides Roxo, também 

autores de livro didático, parecem ter passado a considerar as propostas dos PCN e, dessa 

forma, nas propostas dos livros didáticos elaborados após a publicação desses documentos, 

estariam refletidas as orientações oficiais presentes nos mesmos. Assim, diversos autores de 

livros didáticos de matemática passaram a contemplar em suas propostas as áreas 

apresentadas nos PCN na organização de seus livros, ou seja, passaram a contemplar: 

Aritmética, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.  
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Evidentemente, a adesão tanto das Redes de Ensino quanto de autores de livros 

didáticos às propostas “sugeridas” nos documentos oriundos do poder central, pode ter sido 

motivada por diferentes interesses e necessidades, que não apenas o pedagógico, porém, não 

nos deteremos na análise desses aspectos, uma vez que tal análise demandaria um estudo 

focado mais especificamente nos mesmos, o que não se constitui tema do nosso trabalho. Para 

nós, é importante compreendermos que tal inclusão é recente, especificamente quanto ao 

tratamento da informação, e como os professores, diante da presença desse bloco de conteúdo 

nos livros didáticos, vêm desenvolvendo o seu trabalho em sala de aula. 

As considerações apresentadas acima estiveram focadas no percurso sobre como vem 

se constituindo o currículo de Matemática e as relações das definições curriculares a nível 

oficial e institucional com o conteúdo veiculado nos livros didáticos. A seguir, buscaremos 

especificar algumas considerações em relação ao ensino da Matemática, e possíveis 

dificuldades quanto à abordagem da mesma pelos professores. 

Scheide (2003) analisou a relação existente entre o saber matemático do professor 

das séries iniciais de escolarização e suas implicações na aprendizagem. Para tanto, a autora 

realizou uma pesquisa-ação, numa perspectiva qualitativa, durante um semestre letivo, em 

uma escola pública de São Paulo, a fim de suscitar entre os professores envolvidos no 

processo, uma reflexão sobre a sua prática pedagógica e as possibilidades de superação de 

seus problemas. Nesse trabalho, a autora argumenta que o processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática nesse nível de ensino, tem sido questionado principalmente a partir do baixo 

desempenho apresentado pelos alunos em avaliações realizadas a nível nacional e local e que 

a análise desta situação indica que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na sala 

de aula tem muito haver com esses resultados, pois os professores “acham que estão 

ensinando, mas os alunos não estão aprendendo” (Sheide, 2003, p.01). 

Nesse trabalho, a autora acima citada, analisou os cadernos dos alunos de diferentes 

séries dos anos iniciais de escolarização e complementou as informações com a realização de 

entrevistas semi-estruturadas e relatos dos professores sobre suas práticas em sala de aula. Ela 

observou, que apesar dos professores afirmarem que priorizavam a oralidade, isto não aparece 

nos cadernos dos alunos, nos quais, foram encontrados registros de exercícios feitos pelos 

professores no quadro-negro e os exercícios por ele resolvidos em seu caderno durante a aula. 

Ela encontrou poucas atividades envolvendo manipulação de materiais concretos ou 

discussões de situações do cotidiano, embora constasse no planejamento didático. Os 

professores vistoriavam constantemente os cadernos e registrava opiniões, como ‘parabéns, 
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muito bom, excelente, jóia’, em tarefas incompletas e incorretas, o que, de acordo com a 

autora pode desenvolver uma falsa idéia sobre o próprio aprendizado do aluno. 

Muitos professores acreditam também que o conhecimento matemático possui 

características de universalidade, objetividade de precisão, de rigor e de neutralidade, que só 

podem ser dominados pela repetição dos conceitos. Essa situação ocorreria porque o professor 

ensina a partir de tópicos e acredita que os tópicos de matemática que ensina só serão úteis 

para o aluno no futuro e que quanto maior o número de exercícios resolvidos, melhor será a 

aprendizagem. Assim, a matemática é apresentada aos alunos como um corpo de 

conhecimento acabado e polido, ordenado de maneira lógica. E essa maneira de ensinar a 

matemática, faz com que os alunos não consigam assimilar o seu verdadeiro sentido, por 

terem tido um ensino equivocado. Dessa forma, haveria um padrão de registros, que 

representa, na maioria das vezes, a idéia do professor. Poucos são os registros que 

representam o pensamento dos alunos. 

A autora verificou também que os conteúdos matemáticos desenvolvidos foram 

basicamente: sistema de numeração decimal; operações com números naturais; divisão com 

dois algarismos; frações; adição e subtração; tabelas e gráficos e que a geometria pouco 

aparece nos cadernos. O conhecimento do cotidiano não é explorado pelo professor. Os 

problemas ainda são ‘problema-tipo’, distantes da realidade. Observou, ainda, que são 

solicitados exercícios do tipo: escrever duas vezes a tabuada do 2 ao 10; escrever os números 

entre 10 e 100 e entre 50 e 500 sem que o aluno compreenda por que fazem tais atividades. 

A autora concluiu que a análise dos cadernos colocou em evidência, que é a concepção 

tradicional de ensino que ainda prevalece na sala de aula. No entanto, ela afirma que a 

discussão das dificuldades de aprendizagem com os professores fez com que os mesmos 

percebessem a importância desta reflexão sobre a prática pedagógica, compreendendo que é 

ela que possibilita a discussão de alternativas para superação dos problemas encontrados. 

Para Serrazina (2002), o ensino da matemática elementar exige por parte do professor 

a tomada de uma série de decisões importantes a respeito de seleção de conteúdos e opções 

metodológicas que só podem ser obtidas em um curso de formação muito bem estruturado. 

Para ensinar conceitos elementares muitas vezes o professor precisa primeiramente 

desconstruir alguns conceitos em seus elementos básicos e a partir deles reconstruir o seu 

próprio conhecimento. De acordo com Fiorentini et. al. (1998) a forma como selecionamos e 

reconstruímos didaticamente os conteúdos de ensino e como os exploramos/problematizamos 

em nossas aulas é influenciado fortemente pelo modo como o conhecemos e concebemos. 
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Imenes (1989), ao analisar as causas do fracasso do ensino e da aprendizagem da 

Matemática no ensino fundamental, constata algumas dificuldades dos professores em relação 

ao domínio conceitual dos conteúdos que devem ser ensinados nas turmas das séries iniciais. 

Ele afirma que, diante dessas dificuldades, os professores fazem a opção por propor vários 

exercícios aos alunos e dessa forma, acreditam que estão ensinando, ainda que ele próprio não 

tenha o domínio do conteúdo. 

Além do conhecimento conceitual, faz parte dos conhecimentos necessários aos 

professores os conhecimentos pedagógicos em relação a disciplina que estão trabalhando, por 

isso, é importante que se apropriem também, do que vem sendo discutido em torno de 

algumas estratégias para o desenvolvimento do trabalho com Matemática, dentre elas, a 

contextualização tem tido um lugar de destaque. 

Ao analisarem como vem se desenvolvendo o trabalho com contextualização no 

ensino da Matemática, Santo e Silva (2004) alertam que a partir do livro ‘Na vida dez na 

escola zero’ houve uma leitura equivocada do que vem a ser contextualização, pois a mesma 

estaria sendo restrita ao estabelecimento de relações entre a disciplina e o cotidiano, gerando 

assim, um novo e grave problema, pois faz “alguns professores acreditarem que na 

impossibilidade de contextualizar [um assunto], então [este] não pode ser ensinado” (Santo e 

Silva, 2004, p.5).  

Para os autores acima, contextualizar é situar um fato num conjunto de relações 

possíveis, no qual encontram-se elementos constituintes da própria relação que está sendo 

considerada. Eles alertam para um equívoco que teria sido causado por uma falsa propagação 

de que há somente a contextualização pela vinculação ao cotidiano, pois existem outras 

formas de contextualização. Assim, os autores a ramificam em quatro diferentes tipos: a 

contextualização baseada no cotidiano do aluno, que seria a forma mais difundida, na qual é 

necessário que o conhecimento escolar seja relacionado com o conhecimento da vida diária do 

aluno; na história da Matemática, a qual permitiria motivar os alunos e recontextualizar no 

tempo e no espaço a partir da Matemática do cotidiano; na interdisciplinaridade, a qual estaria 

voltada para a compreensão de diversos fenômenos naturais e sociais com a contribuição da 

Matemática; e finalmente, na própria Matemática, na qual o desenvolvimento do 

conhecimento matemático ocorreria a partir de um conceito mais elementar que seria um 

modo pró-ativo de contextualizar e a partir de um conceito mais complexo para melhorar a 

compreensão de outro conceito já conhecido, sendo esta uma forma retroativa de 

contextualizar. 
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Percebe-se então, várias formas de se abordar o conteúdo a partir da contextualização 

dos mesmos. No entanto, ao restringir a contextualização a um único tipo – a relação com o 

cotidiano – o professor tenderia a não incluir determinados conteúdos para o ensino, e dessa 

forma, ao aluno seriam negados conhecimentos muitas vezes essenciais para a sua 

alfabetização matemática e, consequentemente para sua formação geral enquanto cidadão. 

As decisões relacionadas com o tipo de contextualização é apenas um dos aspectos 

que devem ser considerados nas escolhas dos professores. As decisões sobre o quê e o como 

ensinar os conteúdos matemáticos muitas vezes são influenciadas também, pelas concepções 

de ensino, não somente do que se encontra em voga em determinado contexto, mas também 

por concepções anteriores que estiveram presentes de alguma forma no percurso pessoal e/ou 

profissional dos professores. Assim, algumas formas de ensinar e as escolhas por 

determinadas estratégias na abordagem dos conteúdos, estariam relacionadas às várias 

concepções de ensino-aprendizagem que fazem parte da nossa história da educação como um 

todo e da história do ensino-aprendizagem da Matemática em particular. 

Nesse sentido, torna-se importante levantarmos algumas considerações sobre as 

concepções de ensino-aprendizagem para podermos melhor compreender as escolhas de 

estratégias realizadas pelos professores na abordagem de determinados conteúdos e de 

possíveis dificuldades em relação às mesmas. 

Buscando compreender as questões que envolvem as dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem em Matemática, observa-se que nas décadas de 40 e 50, a concepção de 

aprendizagem que permeava o ensino era fundamentada na psicologia empirista. Nesta 

perspectiva, a aprendizagem se reduzia à memorização, exercitação e repetição. Os conteúdos 

seguiam uma seqüência linear, eram estruturados a partir de uma lista de temas e eram 

verbalizados pelo professor como um conjunto de verdades imutáveis.  

Esse tipo de concepção é comumente associado à perspectiva tradicional do ensino, a 

qual acentua a “transmissão do saber já construído e estruturado pelo professor” e a 

aprendizagem como “impressão, na mente dos alunos” das informações apresentadas nas 

aulas, as quais consistiriam em explanação sobre os temas do programa. (Micotti, 1999, 

p.157). Nessa perspectiva, para ensinar bem, bastaria ao professor ter o domínio da matéria 

que leciona e nesse sentido, dificuldades ou os fracassos apresentados pelos alunos, seriam 

decorrentes de suas próprias condições e, de algum modo, vinculados aos mesmos, como por 

exemplo, a falta de base ou de condições para aprender, problemas familiares, entre outros. 

Com os avanços dos estudos da Psicologia Cognitiva, inspirados, especialmente, na 

psicologia genética difundida por Jean Piaget, a anterior ênfase dada à linguagem no ensino se 
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desloca para a ação. Com a evolução das idéias pedagógicas e o desenvolvimento do 

construtivismo no século XX, o aluno passou a ser visto como tendo um papel ativo na 

construção do conhecimento. Se na perspectiva anterior o ensino da Matemática foi 

caracterizado por um trabalho apoiado na repetição, nessa perspectiva, os alunos deveriam 

aprender Matemática com compreensão e entender o que fazia (Onuchic, 1999). 

De acordo com Machado (2001), a aproximação dos estudos de Piaget com o 

trabalho da prática docente se deu devido à concentração de seus experimentos em torno da 

lógica e, por isso, a sua teoria foi conduzida para a fundamentação de uma Didática da 

Matemática. 

A associação da teoria piagetiana com a ação pedagógica, por outro lado gerou 

dificuldades de interpretação pelos professores, pois estes não conseguiam perceber que o 

processo de desenvolvimento cognitivo exige ações mentais que demandam tempo para 

possibilitar a efetiva construção do conhecimento pela criança. 

O aluno devia entender, mas na verdade, ele apenas repetia o que o professor falava. 

O trabalho do professor se resumia a um treinamento de técnicas operatórias a serem 

utilizadas na resolução de problemas-padrão ou para aprendizagem de novos conteúdos. O 

professor, por não ter sido preparado em relação às novas idéias que queriam implementar, 

não conseguia fazer com que os alunos participassem da construção de seu conhecimento 

(Onuchic, 1999). 

Nas décadas de 60/70 surge a Matemática Moderna que tinha como eixo a Teoria dos 

Conjuntos. De acordo com as propostas da Matemática Moderna, a concepção de 

aprendizagem, não mais se daria através da repetição e manutenção de verdades e sim através 

da realização. No entanto, as propostas então apresentadas tinham preocupações excessivas 

com abstrações matemáticas predominando nas mesmas o ensino de símbolos e a utilização 

de uma terminologia complexa que comprometia o aprendizado. Assim, o ensino distanciava-

se das questões práticas e preocupava-se com a formalização dos conteúdos. (Onuchic, 1999). 

As tentativas de mudança na perspectiva do ensino-aprendizagem, com a difusão da 

Matemática Moderna, apesar dos seus avanços, não atenderam às considerações sobre o 

processo de construção da inteligência propostas pela teoria construtivista de Piaget. Os 

professores, por não terem aprofundado o estudo sobre a teoria dos conjuntos, não a 

concebiam como uma teoria abstrata, que necessitava para sua compreensão, do uso de 

noções lógicas complexas. Diante disso, tratavam a teoria dos conjuntos com características 

muito concretas e acabavam ensinando os conteúdos de forma estruturalista semelhante à 
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concepção tradicional, separando-os em blocos, sendo que o trabalho de conjuntos era 

apresentado sempre no início do programa de estudo. 

Quanto à relação entre o professor e a construção do conhecimento pela criança, na 

Matemática Moderna, continuou acontecendo de forma unilateral. O ensino acontecia 

dividindo as atividades em dois momentos: inicialmente o teórico e em seguida aplicações 

dos conteúdos através de problemas matemáticos. O que diferenciava este trabalho do 

tradicional era que, no momento do estudo teórico os conteúdos eram apresentados através do 

material concreto, que na realidade se resumia em uma simples manipulação, 

desconsiderando, assim, a ênfase dos estudos piagetianos sobre a importância da reflexão 

durante a ação para a construção do conhecimento. 

No Brasil, os princípios da Matemática Moderna tiveram grande influência nas 

propostas apresentadas nos livros didáticos, na verdade, ela foi veiculada principalmente 

através deles, e dessa forma, muito das propostas da Matemática Moderna consolidou-se nas 

práticas desenvolvidas em sala de aula, apesar das críticas em relação a mesma. 

Na década de 80, a dimensão sociopolítica da Educação é dominante nos discursos 

sobre a prática pedagógica. Nesse período, as pesquisas sobre ensino e formação de 

professores de Matemática priorizavam o estudo dos aspectos políticos e pedagógicos. 

Embora as práticas de sala de aula tenha começado a ser investigadas, as pesquisas então 

realizadas não procuravam explicá-la, na verdade, elas eram realizadas buscando analisar as 

práticas de sala de aula a partir de suas carências em relação aos modelos teóricos então 

enfatizados. 

Ainda nessa mesma década, surgem novas propostas em relação ao ensino da 

Matemática, como é o caso da Resolução de problemas, embora sua importância seja 

relativamente recente. 

Segundo Labarrere (1987), no ensino da solução de problemas, o professor deve levar 

em consideração duas peculiaridades: prestar atenção tanto às situações (problemas) que 

apresentam ao aluno, como à forma peculiar (psicológica) com que este se relaciona com elas, 

quer dizer, deve contemplar os aspectos psicológicos e os propriamente matemáticos 

(objetivos) dos problemas. Para ele, durante a realização das atividades, as crianças 

desenvolvem procedimentos de análise, execução e valoração, que só são possíveis com a 

realização da auto-regulação durante e após a resolução de problemas. 

Logo, é a partir da organização de um trabalho consciente, considerando todos os 

aspectos que envolvem a resolução de problemas (análise, execução e valoração), que será 
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possível desenvolver uma prática desafiadora, fornecendo bons níveis de ajuda e, como 

conseqüência, a construção do conhecimento pela criança. 

A resolução de problemas enquanto caracterizando a Educação Matemática, reflete 

uma tendência de reação a outras caracterizações dadas a área: “um conjunto de fatos, 

domínio de procedimentos algorítmicos ou um conhecimento a ser obtido por rotina ou por 

exercício mental” (Onuchic, 1999, p.203). 

Porém, o trabalho neste enfoque tem gerado muitas dúvidas e inquietações na 

organização da prática pedagógica na área de matemática, principalmente quando o 

profissional se depara com crianças com dificuldades de aprendizagem desde o início da sua 

escolaridade. Diante desse conflito, os professores acabam optando por manter um trabalho 

em que assumem o papel de transmissor, tendo os seus alunos como meros receptores de 

conhecimento. 

Portanto, convivemos no Brasil, com várias matrizes teóricas do campo da Educação 

(tecnicismo, construtivismo, por exemplo) e do ensino de Matemática (como o movimento da 

Matemática Moderna, por exemplo) que influenciam seu ensino (Fiorentini, 1995). 

Por sua vez, a definição de currículos pelos órgãos oficiais, passou a exercer forte 

influência nas propostas presentes nos livros didáticos, tanto na seleção de conteúdos quanto 

na abordagem teórico-metodológica adotada por seus autores. Dessa forma, e considerando 

que os PCN vêm servindo de referência para a construção das propostas curriculares de 

Estados e Municípios, os livros didáticos tendem a apresentar uma organização teórico-

didático-metodológica, que contemplem as atuais exigências para o ensino da Matemática 

presentes no referido documento e também contemplem os critérios de avaliação definidos 

pelo PNLD para a inclusão de livros no programa. 

Como vimos, a partir da segunda metade da década de 1990, o Ministério da Educação 

passa a participar de forma mais sistemática da avaliação dos livros didáticos a serem 

adquiridos e distribuídos às escolas através do PNLD, instituindo a análise e Avaliação 

Pedagógica dos livros, aqui incluídos, os de matemática. 

Como já mencionado na seção anterior, o processo de avaliação dos livros passou por 

várias etapas e pela produção de materiais de referência para o processo de escolha pelos 

professores dos livros a serem utilizados. Para PNLD 2004, foram selecionadas 31 coleções 

de Matemática de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. 

O Guia 2004, nas considerações gerais sobre Matemática, aborda a questão das 

propostas pedagógicas que prevaleciam até bem pouco tempo, baseadas principalmente na 

memorização dos conteúdos, na manipulação mecânica de algoritmos e procedimentos, não 
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propiciando ao aluno a aquisição de um conhecimento matemático autônomo e crítico que lhe 

permitisse resolver problemas encontrados em vários contextos.  

Os professores testavam o que os alunos haviam memorizado ou aprendido 

mecanicamente por meio de provas nas quais eram levados a identificar as operações que 

indicavam as palavras-chave que deveriam ser utilizadas em cada problema, explicitadas no 

livro didático ou pelo professor durante os exercícios em sala. No documento afirma-se que 

várias pesquisas,  

 

identificaram essa situação como sendo, em parte, resultado da utilização de livros 
didáticos inadequados. As obras incluídas neste catálogo mostram que o professor 
pode, hoje, dispor de livros em que as atividades principais nas aulas de 
Matemática não são as de memorização ou de aplicação mecânica de fórmulas, 
algoritmos e procedimentos. 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 a 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. (Brasil, 2004, p.12). 

 

Dessa forma, podemos inferir que os livros didáticos como um todo, e os livros 

didáticos de Matemática em particular, a partir da publicação desses documentos apresentam 

propostas inovadoras para o trabalho com a mesma, privilegiando uma abordagem de cunho 

mais interativo para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. 

Mas apesar dessas considerações, o documento citado chama a atenção para pontos do 

conteúdo matemático que ainda precisam ser aperfeiçoados em alguns livros didáticos de 1ª a 

4ª séries. Portanto, no processo de escolha e utilização do livro, é preciso refletir sobre a 

concepção do ensino da matemática nele presente, o tipo de abordagem e conteúdos 

selecionados, e as orientações ao professor, presentes no manual, pois muitos livros exigirão 

adequações e até correções por parte dos professores. 

Nesse sentido, é importante analisar, de que forma os conteúdos presentes no livro 

didático de Matemática são abordados pelos professores ao desenvolverem o trabalho com a 

utilização do mesmo em sala de aula.  

Para que possamos compreender a abordagem dos conteúdos presentes nos livros, 

realizadas pelos professores, torna-se necessário conhecer esses conteúdos, bem como, qual o 

enfoque, ou os enfoques privilegiados pela literatura pertinente para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem dos mesmos. Assim, na próxima seção, serão apresentados os 
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conteúdos a serem analisados no livro didático de Matemática, quais sejam: Estatística e 

Problemas de Estruturas Aditivas. 

 

 

 

 

1.4 CONTEÚDOS A SEREM ANALISADOS 

 

 Atualmente se tem discutido bastante sobre o lugar e o significado das competências e 

habilidades na escola básica. Essas discussões resultam de uma forte pressão social para que a 

formação dos alunos envolva habilidades de pensamento e dessa forma indo além dos 

conhecimentos específicos e dos procedimentos (Smole e Diniz, 2001). 

A forma como temos ensinado é criticada, sobretudo pelo baixo desempenho dos 

alunos. Os resultados de avaliações a nível estadual, nacional e internacional apontam, em 

relação à Matemática, que ela tem funcionado como um filtro, selecionando os alunos que 

concluem, ou não, o ensino fundamental. 

O processo de ensino-aprendizagem é questionado e vários estudos apontam 

alternativas diferenciadas relacionadas à prática pedagógica e a formação dos professores, em 

particular, dos professores de Matemática do ensino fundamental, a fim de que estes realizem 

uma educação que promova o “sucesso” do aluno a partir do redirecionamento de sua prática 

(Moura et al 2001; Maia, 2002; Manrique, Silva e Almouloud, 2002; Maranhão e Sentelhas, 

2003; Moreira e David, 2003; Ambrosetti-Unitau, 2004; Miguel, 2005; Oliveira, 2003) entre 

outros. 

Vários documentos nacionais e internacionais também têm feito recomendações 

quanto ao ensino da Matemática e entre elas destacaremos as relacionadas ao Tratamento da 

Informação e a Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas. 

Com o mundo em rápida e constante transformação, tanto as de ordem científica 

quanto tecnológicas, têm sido comuns o acesso do cidadão a um volume incalculável de 

informação dos mais variados tipos por meio de jornais, revistas, televisão, nos quais, tabelas 

e gráficos sintetizam levantamentos. Nesse contexto, há a necessidade de se analisar e 

contextualizar informações de modo que possam ser incorporadas às suas próprias 

experiências para obter e fundamentar conclusões. 

No âmbito educacional, documentos destacam a importância do desenvolvimento do 

ensino e da compreensão de gráficos e tabelas pelos alunos. Ao nível internacional, o 
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“Nacional Coucil of Teachers of Mathematics – NCTN5” recomenda, através do documento 

“Agenda para a Ação” a inclusão desse sistema de representação nos currículos escolares 

como afirmam Lemos (2002); Ortigão (2006); Silva e Buriasco (2006), entre outros. 

De acordo com Ortigão (2006), o documento Agenda para a Ação considera como 

aspectos relevantes, além dos cognitivos, os aspectos sociais, antropológicos e lingüísticos 

como fundamentais aos novos direcionamentos dado às discussões curriculares. Nesse 

sentido, não deve mais ser valorizado o ensino propedêutico, e ganham força as idéias em 

torno da valorização da construção de competências fundamentais necessárias ao cidadão. 

As recomendações para as elaborações curriculares, a nível internacional, além de 

recomendar a inclusão do bloco de conteúdo Tratamento da Informação, destacam também 

que “resolver problemas deve ser o foco da Matemática escolar para os anos 80” (Ornuchic, 

1999; Ornuchic e Allevato, 2005; Diniz, 2001). 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são indicativos e norteadores 

para a elaboração dos currículos das disciplinas em geral dentre elas a Matemática. No que 

diz respeito ao Tratamento da Informação, os PCN propõe a sua inclusão como um dos blocos 

temáticos importantes para a formação básica, particularmente o ensino da Probabilidade e 

Estatística, justificado pela demanda social e por sua constante utilização na sociedade atual, 

pela necessidade de o indivíduo compreender as informações veiculadas, tomar decisões e 

fazer previsões que influenciam sua vida pessoal e em comunidade (Brasil, 1998). 

Nesse sentido, e considerando a relevância social e educacional em relação ao 

Tratamento da Informação, decidimos analisar de que forma os professores do ensino 

fundamental realizam o trabalho com o mesmo, mais especificamente em relação a 

Estatística, e nela, os aspectos relacionados à representações em tabelas e gráficos, tendo 

como suporte o livro didático. 

Nosso interesse por analisar como os professores das séries iniciais utilizam o livro 

didático de Matemática para desenvolver o trabalho com Estatística, se deu por ser a 

aprendizagem da mesma uma “demanda mais recente do mundo moderno” em relação aos 

demais conteúdos, pelo menos para esse nível de ensino que “ainda não está incorporado às 

práticas didáticas do ensino da Matemática” (Ortigão, 2006, p.485). 

Portanto, trata-se de um tema relativamente novo e pouco explorado na literatura das 

séries iniciais (Santos, 2003), e o professor apresenta pouca familiaridade e experiência para 

                                                 
5 Conselho Nacional de Matemática dos Estados Unidos. 
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discutir com os alunos a respeito de gráficos e outras representações (Hancock, 1991; Santos, 

2003; Monteiro e Selva). 

Nesse sentido, cabem então algumas reflexões: sendo a Estatística um tema novo para 

a maioria dos professores, de que forma eles utilizam o livro didático para desenvolver o 

trabalho com esse conteúdo em sala de aula? Será que a familiaridade ou não com o conteúdo 

influencia ou determina a forma como os professores utilizam o livro didático em sala de 

aula? E se os professores estiverem abordando um conteúdo que lhes é familiar e que eles 

consideram que o dominam, usariam o livro didático da mesma forma ao trabalhar os dois 

conteúdos? 

Partindo dessas reflexões consideramos que seria importante analisar também, como 

os professores utilizam o livro didático de Matemática abordando um outro conteúdo que lhes 

seja mais familiar e que a maioria considere como sendo fácil de ser trabalhado. 

O bloco de conteúdos tratamento da informação representa, para a grande maioria dos 

professores, um assunto totalmente novo (Lemos, 2002; Santos e Magina 2003; Santos, 

2003), tornando-se dessa forma, um grande desafio, desenvolver atividades que envolvam os 

conteúdos desse bloco. No entanto, a resolução de problemas de estrutura aditiva6, a despeito 

da abordagem pedagógica adotada, em geral, esteve presente no cotidiano do trabalho escolar 

dos professores quando trabalhando Matemática, desde as séries iniciais do ensino 

fundamental, sendo, portanto, familiar aos professores e também considerado pela maioria 

deles como sendo fácil de ser trabalhado. 

Considerando que a familiaridade ou não com um conteúdo possa de alguma forma 

influenciar a forma de utilização do livro didático, quando abordando esse conteúdo, 

compreendemos como necessário também, refletir sobre esse dado. 

 Assim, embora o nosso foco de análise seja o uso do livro didático pelos professores 

quando trabalhando com o tratamento da informação, torna-se importante também, 

observarmos o professor quando abordando um outro conteúdo, no caso, a resolução de 

problemas de estruturas aditivas, e dessa forma podermos encontrar pistas, que nos permitam 

                                                 
6 Embora tenhamos a compreensão de que resolução de problemas se constitui enquanto uma metodologia para 
o ensino da Matemática e não como um conteúdo, decidimos nessa pesquisa nos dirigirmos as professoras 
participantes mencionando como segundo conteúdo a ser observado, resolução de problemas envolvendo 
operações de adição e/ou subtração. Essa decisão se deveu ao fato de que o campo conceitual das estruturas 
aditivas (Vergnaud, 1993), ainda é pouco conhecido pelos professores e nos livros didáticos ainda são 
encontradas muitas propostas de atividades que solicitam apenas o cálculo do algoritmo. Mesmo que essa 
decisão não garanta o uso da abordagem de resolução de problemas pelas professoras, garantiu ao menos nos 
dias combinados para observação de suas aulas, o trabalho envolvesse apenas o campo conceitual das estruturas 
aditivas. 
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melhor compreender a forma de uso quando trabalhando com o tratamento da informação, 

sobre o qual, apresentaremos algumas reflexões na próxima seção. 

 

 

 

 

1.4.1 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Os currículos e programas voltados para o ensino fundamental, vêm, desde o final do 

século passado, sendo reformulados em muitos estados e municípios, os quais buscam 

contemplar cada vez mais, o “bloco de conteúdos” referentes ao tratamento da informação. 

 Dentro desse “bloco” destacamos estudos relativos à estatística, por se constituir este 

em um dos conteúdos de grande relevância para as exigências do atual contexto, no qual a 

velocidade e o volume das informações criam necessidades de buscar alternativas para a 

divulgação das mesmas. Essas informações são muitas vezes resumidas e sistematizadas 

através de gráficos e tabelas – instrumentos da estatística – colocando assim, a necessidade de 

leitura, compreensão e interpretação desses instrumentos de forma adequada, para que possam 

conduzir a uma compreensão coerente da realidade na qual se está inserido. 

Apesar das diversas indicações da necessidade de inclusão deste campo da Matemática 

no ensino, sabe-se que este é um campo de estudo novo na escola, incluído na maioria dos 

currículos das séries iniciais só a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), o qual, no volume dedicado a Matemática aponta como finalidade em relação à 

Estatística: 

 
Fazer com que o aluno venha a construir procedimentos para coletar, organizar, 
comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações que 
aparecem freqüentemente em seu dia-a-dia. (MEC/SEF, 1997, p. 56). 

  

No entanto, os PCN, apesar de apontar a Estatística como um conteúdo relevante para 

a formação do aluno enquanto cidadão inserido num contexto em que constantemente vai 

precisar fazer uso de tal conhecimento, não orienta sobre a forma de abordagem em relação a 

esse conteúdo em específico pelo professor. 

 Dessa forma, cabe aqui a reflexão sobre como os professores utilizam o livro didático 

para abordar esse conteúdo, considerado sua inclusão recente nas propostas curriculares 

voltadas para o ensino nos níveis fundamental e médio da Educação Básica e, portanto, não 
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contemplado na vida da grande maioria dos professores, nem enquanto alunos nem em sua 

formação profissional. Assim, consideramos importante refletir sobre o que vem sendo 

indicado pelas pesquisas na área de Educação Matemática para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem da estatística. 

As atividades com estatística nas séries iniciais são de grande importância para o 

desenvolvimento do espírito de investigação e servem como um rico contexto para o estudo 

do número, visto que propicia o contato com problemas reais. E mais: as atividades de coleta 

de dados, representação e interpretação envolvem a contagem, a estimativa, a comparação 

numérica e tornam as operações necessárias, além de servirem de motivação para a 

comunicação oral e escrita e ainda instrumento de desenvolvimento da capacidade de criação 

de categorias. 

Smole, Centurión e Diniz (1989) argumentam que trabalho com gráficos, quando 

introduzido nas séries iniciais do ensino fundamental, se presta como instrumento 

complementar das atividades de classificação, ordenação e visualização das operações 

aritméticas simples, então, a interpretação de gráficos já pode ser explorada nas primeiras 

séries desse nível de ensino. 

No entanto, segundo argumentam Shaughnessy, Garfield e Greer (1996), os 

professores das séries elementares não foram preparados em seus cursos de forma explícita 

para trabalhar com estatística e apresentam, apenas, um discreto avanço. Assim, 

pesquisadores e professores precisam criar esquemas para compreender o conteúdo e as 

estratégias usadas para resolver problemas de representação. 

Os estudos de Leinhardt, Zaslavsky e Stein (1990) revelam que, assim como outros 

processos matemáticos, o trabalho com gráfico envolve tanto interpretação como construção. 

Esses autores entendem que interpretar gráficos significa ter a habilidade para ler, em outras 

palavras, significa extrair sentido dos dados. E mais, construir um gráfico refere-se à geração 

de algo novo, que exige a seleção e nomeação dos eixos, seleção de escalas, identificação de 

unidades, e traçado do gráfico. Assim, a compreensão de todos esses aspectos é importante na 

construção e interpretação de gráficos. 

Scheeffer (2000), assim como Cobb (1999), alertam para a importância que os alunos 

compreendam como a coleta, a organização e a interpretação dos dados acontecem para que 

eles desenvolvam capacidades de argumentar, refletir, criticar e usar significativamente os 

conhecimentos e os procedimentos ligados aos próprios conceitos estatísticos. 

Além de diversas habilidades envolvidas, o trabalho com representações gráficas pode 

ajudar os estudantes a apreciar a matemática como caminho para compreender o mundo 
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articulando idéias matemáticas e possibilitando um trabalho conjunto com outros conceitos 

matemáticos como adição, subtração, multiplicação, divisão, números, frações, formas 

geométricas, medidas, porcentagem, entre outros. 

Acreditamos ainda, que além de auxiliar os alunos a compreender o mundo, o trabalho 

com representações gráficas podem também auxiliá-los, através desses instrumentos, a 

compreender a Matemática. 

Vergnaud (1985) sugere que os exercícios que permitem passar de uma representação 

através de gráficos para uma tabela e vice-versa são importantes pedagogicamente tanto para 

a atividade classificatória como para outras atividades lógico-matemáticas. 

Selva (2003), ao analisar alguns conceitos matemáticos presentes nos gráficos de 

barras e as dificuldades observadas em crianças ao lidarem com tais conceitos, mostra como o 

auxílio desta representação pode contribuir para a compreensão de problemas de estrutura 

aditiva. 

Portanto, o trabalho com representações gráficas possibilita o desenvolvimento de uma 

grande variedade de competências por parte dos alunos, desde que se considerem os vários 

aspectos envolvidos no trabalho com as mesmas. Nesse sentido, o trabalho do professor deve 

considerar esses aspectos, adotando abordagens variadas e escolhas de estratégias que 

proporcionem ao aluno a construção e apropriação dessas competências por parte dos alunos. 

 Segundo Guimarães (2002), a estatística é uma ciência de raízes interdisciplinares, que 

teve grande parte de seu progresso, associado à possibilidade de resolver problemas em 

campos diversos e nesse sentido, a aprendizagem de interpretação de gráficos, deve estar 

voltada para a aquisição da capacidade de transformar questões relativas às situações de vida 

em propriedades visuais e numéricas. 

 O trabalho numa abordagem interdisciplinar, de forma a atingir o desenvolvimento de 

tais capacidades, cria algumas exigências ao professor: 

 
Para adotar uma abordagem interdisciplinar faz-se necessário uma revisão da 
prática docente, pois não basta ao professor o domínio do conteúdo de sua 
disciplina; sendo necessário investigar os assuntos de outras áreas e integrar 
conceitos, procedimentos e metodologias, uma vez que o trabalho interdisciplinar 
não deve se limitar à integração de conteúdos programáticos das disciplinas. 
(Lopes, 2004, p.4). 

 

 O trabalho do professor deve romper com uma visão determinista e linear do conteúdo 

e deverá desenvolver um trabalho que não esteja centrado apenas em questões do tipo certo ou 

errado, ou que se deva descobrir o verdadeiro ou falso, questões essas, que dão a impressão de 

 53



que tudo pode ser bem definido e que nunca há um meio termo. É preciso, além de integrar 

conceitos, integrar procedimentos e metodologias (Lopes, 2004). 

 Para tanto, o professor precisa ter o domínio dos conteúdos da disciplina, e esses 

conteúdos precisam ser trabalhados de modo a favorecer uma atuação do aluno, promovendo 

dinâmicas que permitam aos alunos expressarem-se de forma crítica diante da realidade. O 

ensino da estatística deve envolver a construção de conceitos que estejam vinculados a uma 

problemática para que possa favorecer o desenvolvimento do pensamento estatístico de forma 

que os alunos tenham condições de utilizar-se de tais conceitos para solucionar problemas. 

 Não basta ao cidadão de hoje, entender dados apenas, como porcentagens expostas em 

índices estatísticos como, por exemplo, o índice populacional, taxas de inflação, desemprego, 

entre outros, mas é também preciso analisá-los e relacioná-los criticamente, questionando e 

ponderando sobre eles, inclusive, sobre sua veracidade. Também não basta desenvolver a 

capacidade de organizar e representar dados, é necessário interpretá-los e compará-los para 

que seja possível tirar conclusões (Lopes, 2004) 

 Para Healy, Hoyles e Pozzi, 1994 e Ainley, (Apud Guimarães, 2002) os dados 

provavelmente se tornam familiares com o contexto, à medida que os estudantes o exploram 

ou realizam coletas. O conhecimento que os alunos têm do contexto tem um papel muito 

importante, ele é essencial para compreender as informações contidas nos dados e afeta a 

interpretação dos mesmos. Nesse sentido, os alunos precisam estar envolvidos em questões ou 

projetos a partir dos quais eles precisam coletar os dados para resolver um problema. 

Além da interferência do contexto para a compreensão de informações, crenças 

pessoais parecem também interferir na compreensão e interpretação de dados. Investigando 

como pessoas com pouca escolaridade dão sentido às informações gráficas, Carraher, 

Schliemann e Nemirovsky (1995) encontraram resultados nos quais a leitura dos gráficos era 

influenciada pelos conhecimentos individuais anteriores sobre o assunto o qual versava o 

gráfico. Os autores argumentam então que as pessoas usam o referencial de seu dia a dia para 

dar sentido à representação gráfica, ou seja, elas se ancoram no cotidiano para interpretarem 

gráficos e diagramas. Dessa forma, há uma dominação dos conhecimentos e crenças pessoais 

sobre a criação e análise dos dados. 

Nesse sentido, realizar coleta de dados que não esteja vinculada a uma situação-

problema, não levará à possibilidade de uma análise real e a construção de gráficos e tabelas 

nessas circunstâncias, ou seja, a partir de dados coletados, desvinculados de situações reais e 

distantes da realidade do aluno, não garantirá a compreensão da realidade nem o 

desenvolvimento da sua criticidade. 
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Guimarães (2002), realizando análise sobre o ensino da estatística, argumenta que 

várias questões vêm sendo discutidas a respeito desse ensino: uma primeira está relacionada 

ao que seja a pesquisa em Educação Estatística; uma segunda está relacionada ao como as 

teorias do ensino de estatística podem ajudar a compreender o ensino-aprendizagem de 

estatística; uma terceira refere-se a como formar futuros professores considerando os 

diferentes níveis de escolaridade com os quais esses trabalharão; e finalmente uma quarta 

questão, refere-se à compreensão pelos alunos, da influência do contexto na interpretação de 

dados representados em gráficos. 

De acordo com Wodewotzki e Jacobini (2005), no que diz respeito aos estudos sobre 

ensino e aprendizagem da Estatística, alguns trabalhos privilegiam os aspectos 

psicopedagógicos com ênfase sobre questões do tipo: como se aprende estatística? O que é o 

raciocínio estatístico e como ele se desenvolve? Outros estudos evidenciam maior interesse 

sobre os aspectos instrumentais e sobre a utilização de projetos de interesse da comunidade. 

Eles apontam ainda a presença de questões relacionadas com a escolha dos meios mais 

adequados para resoluções de problemas. Portanto, vários aspectos vêm sendo considerados 

nas pesquisas em relação ao ensino e aprendizagem da Estatística. A esse respeito enfatiza-se 

que: 

 
Pesquisadores e professores precisam criar esquemas para compreender o conteúdo 
e as estratégias usadas para resolver problemas de representação. Essa ênfase 
requer uma intensa preparação dos professores. É preciso ainda considerar que o 
tipo de ensino depende do público alvo (os alunos). (Guimarães, 2002, p.18). 

 

Assim, buscaremos compreender como os professores participantes de nossa pesquisa 

realizam o processo de ensino da Estatística utilizando o livro didático adotado na Rede 

Municipal de Ensino do Recife e se essa forma de utilização seria a mesma ao utilizarem o 

livro quando trabalhando resolução de problemas de estruturas aditivas.  Dessa forma, torna-

se também necessário realizarmos algumas reflexões sobre este último conteúdo, a fim de 

analisarmos se a utilização do livro didático varia em função do conteúdo abordado. 

 

 

1.4.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURA ADITIVA 

 

A resolução de problemas tem ocupado um lugar de destaque na matemática. Há 

indicações que “as mais antigas matemáticas escritas que vêm à imaginação são coleções de 
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problemas. O conhecimento da matemática egípcia e babilônica está totalmente baseado na 

análise de problemas ao invés de teorias e provas de teoremas” (Gazire, 1988, p.15). 

A resolução de problemas é hoje considerada pelos educadores matemáticos, de 

grande importância para o ensino da matemática, e é adotada pela maioria dos currículos 

como metodologia privilegiada para o desenvolvimento da matemática na sala de aula. 

No entanto, Medeiros (1999), argumenta que, de um modo geral, os problemas são 

trabalhados em sala de aula através de exercícios de fixação dos assuntos que acabaram de ser 

estudado, caracterizando-se dessa forma, como exercícios repetitivos nos quais os alunos 

identificam certas características que se repetem no processo de resolução, criando 

procedimentos padronizados para serem utilizados na resolução de problemas semelhantes, 

não contribuindo para o aproveitamento da atividade na compreensão dos conceitos nela 

envolvidos. 

Figueiredo e Galvão (1999), ao analisarem como as crianças do ensino fundamental 

resolvem problemas matemáticos, observaram a utilização de praticamente as mesmas 

estratégias sendo utilizadas pela maioria dos alunos ao resolverem os problemas solicitados. 

Eles argumentam que de um modo geral os problemas são trabalhados em sala de aula através 

da demonstração, para que posteriormente os procedimentos sejam imitados pelos alunos e 

dessa forma, eles aprendam os conteúdos ensinados e resolvam problemas, desconsiderando-

se assim, as pesquisas relacionadas ao processo de construção do conhecimento matemático. 

É preciso também mencionar que o aluno não deve ser abandonado a sua própria sorte, 

o professor é o responsável pelo processo ensino-aprendizagem e como tal, deve criar 

situações que possibilitem ao aluno o envolvimento nessas situações a fim de que possam 

aprender os problemas resolvendo-os (Castro; Rico e Castro, 1995). 

Apesar das pesquisas em educação matemática mostrarem que a resolução de 

problemas é um processo, sujeito à elaboração, os alunos estão acostumados a encontrar a 

matemática na forma acabada. Embora em muitos casos, especialmente quando o problema se 

constitui uma novidade, e dependendo do grau de reflexão exigido, seja necessário a ajuda do 

professor, a resolução de um problema não é aprendida através da apresentação da forma de 

solução aos alunos pelo professor. O professor deve ter clareza que a solução de problemas é 

aprendida resolvendo-se problemas, e não se seguindo os passos apresentados por ele aos 

alunos. 

Algumas pesquisas indicam que os alunos apresentam dificuldades tanto em relação a 

obtenção da informação matemática quanto em relação à escolha da operação adequada para 
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resolver o problema, esta última, gerando a pergunta tão conhecida pelos professores: é conta 

de que? 

A prática pedagógica que se baseia na introdução de um conceito, seguido de 

problemas, aos quais regras e procedimentos devem ser aplicados, geralmente leva a dúvida 

na escolha da operação. Por outro lado, os professores lidam com estas operações como se 

fossem opostas, quando na verdade, tem sido demonstrado pelas pesquisas na área da Didática 

da Matemática que tais operações são componentes de uma mesma família, de um mesmo 

campo conceitual. 

A teoria dos campos conceituais (Vergnaud, 1993), é uma teoria cognitivista que tem 

por objetivo fornecer princípios de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem 

de competências complexas. Com base em Piaget, o autor postula que a ação é o fator 

principal do processo de conhecimento. Através da abstração pelo sujeito, das propriedades e 

das relações estabelecidas entre ele e a realidade, a ação, progressivamente interiorizada e 

devidamente operacionalizada, se transforma em conhecimento matemático. 

Um campo conceitual pode ser considerado como um conjunto de situações. Para 

Vergnaud (op. cit.) é sobretudo através das situações-problema (teóricas ou práticas) que um 

conceito adquire sentido para a criança. Para ele, é a conceitualização do real que torna a ação 

operatória. Nesse caso, assume grande importância o papel da linguagem e do simbolismo na 

conceitualização.  

Vergnaud (op. cit.) propôs que todo conceito é descrito por três dimensões: situações 

que dão significado ao conceito, as propriedades invariantes do conceito e as representações 

simbólicas utilizadas para representar o conceito. 

Uma vantagem dessa abordagem é permitir uma classificação dessas situações, 

baseada na análise das tarefas cognitivas, assim como dos procedimentos que podem ser 

utilizados em cada uma delas. Assim, o campo conceitual das estruturas aditivas é definido 

pelo autor como o conjunto das situações cujo tratamento implica em uma ou várias adições 

ou subtrações, assim como do conjunto de conceitos e teoremas e representações simbólicas 

que permitem analisar tais situações como tarefas matemáticas.  

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

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

conceitos matemáticos. Vergnaud (op. cit.) afirma que as crianças enfrentam dificuldades para 

expandirem o significado da subtração de decréscimo ou de diminuição para outros diferentes 

casos como, por exemplo, a comparação ou a diferença. Esses casos exigem da criança a 

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

correspondente. 

O autor acima citado distingue cálculo numérico de cálculo relacional, como 

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

são as operações de, por exemplo, adição, subtração, multiplicação ou divisão. Os cálculos 

relacionais envolvem operações de pensamento necessárias para compreender os 

relacionamentos envolvidos na operação. 

As competências dos alunos na resolução de problemas verbais rotineiros de adição e 

subtração não dependem, então, basicamente, do domínio dos algoritmos de adição e 

subtração, mas, sobretudo, da conceitualização das relações de base e dos problemas que dela 

derivam. As dificuldades que se apresentam em problemas de estruturas diferentes não são as 

mesmas, embora estes possam ser resolvidos pelas mesmas operações numéricas. 

Assim, é preciso questionar o conhecimento do professor, em relação às possibilidades 

no trabalho com resolução de problemas de estruturas aditivas e o seu papel no 

desenvolvimento desse conteúdo pelos alunos: Como o professor concebe esse papel e o põe 

em prática quando trabalha com a resolução de problemas? Será que consegue perceber a 

diferença entre envolver os alunos com problemas geradores de investigação e treinar os 

alunos nas técnicas de resolução? Como e com qual finalidade utiliza o livro didático? Quais 

os critérios que utiliza para selecionar as situações que serão propostas aos alunos? Tem 

conhecimento da diversidade de situações que a adição e a subtração permitem engendrar? 

Consegue compreender as dificuldades cognitivas impostas em cada classe de situação? 

Os aspectos levantados nas questões acima apontam para a figura do professor e sua 

maneira de conduzir a resolução de problemas em suas aulas visando destacar a importância 

do seu papel na definição dos conteúdos e metodologias, e principalmente a importância do 

seu conhecimento acerca do conteúdo a ser trabalhado. 

No entanto, ao destacarmos a figura do professor para a definição de conteúdos e 

metodologias, é preciso pensá-lo enquanto inserido em um contexto maior de uma Rede de 

Ensino, a qual, já possui suas definições e orientações sobre os conteúdos que devem ser 

trabalhados e a forma como os mesmos devem ser abordados em sala de aula. Assim, torna-se 

importante também conhecermos o que diz os documentos oficiais da Rede Municipal de 

Ensino do Recife sobre os conteúdos a serem analisados, aspecto que será objeto de análise da 

próxima seção. 
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1.5 A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 A Secretaria de Educação do Município do Recife (SEC/REC), optou, desde o ano 

2002, pela organização da educação escolar em ciclos de aprendizagem, visando o 

atendimento às necessidades e ritmos individuais de desenvolvimento emocional e cognitivo 

dos alunos. 

Em consonância com essa perspectiva, o município adotou como pressuposto teórico-

metodológico, o paradigma sócio-interacionista, para o qual o homem aprende e se 

desenvolve na relação com o outro social. “É interagindo com o outro que ele constrói a 

objetividade do conhecimento e também a subjetividade, constituindo-se, assim, como sujeito 

histórico que influencia e é influenciado pela cultura”. (SEC/REC, 2002, p.5). 

O documento acima citado afirma ser preciso superar a lógica positivista de 

fragmentação do conhecimento, assegurando a interdisciplinaridade como objetivo do 

trabalho pedagógico, e nesse sentido, organiza o conhecimento em três grandes áreas: 

Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática; e a tecnologia 

permeando todas as áreas. 

O processo de integração do ensino das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias na Proposta da Rede está posta como uma necessidade de que ocorram diferentes 

graus de interdisciplinaridade e, assim, várias disciplinas possam contribuir para a 

compreensão e solução de problemas e para realizar novos questionamentos. 

Na proposta, afirma-se que a matemática tem um papel importante no processo de 

formação do cidadão, e os conhecimentos matemáticos deverão favorecer a leitura e a 

interpretação para que os alunos sejam capazes de entender as exigências da sociedade 

contemporânea, ajudando-os a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo e funcional, 

por ser a matemática aplicável a vida prática. (SEC/REC, 2002). 

Para tanto, no processo de ensino-aprendizagem, o aluno precisa desenvolver 

competências, as quais, mobilizam saberes que estariam contemplados nos eixos temáticos 

trabalhados na proposta da Rede. 

A referida proposta elegeu como eixos temáticos para o trabalho de Matemática: 

números e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; álgebra e funções; e o tratamento 

da informação, estabelecendo como ponto de partida, a resolução/elaboração de situações-

problema. 

Ainda de acordo com o documento acima, o conhecimento por si só não garante a 

formação de competências, sendo necessário que os conhecimentos sejam recursos 
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mobilizáveis pelo sujeito para enfrentar e resolver situações-problema, o que “exige do 

professor o abandono da tradicional exposição de conhecimentos, seguido de exercícios de 

fixação e memorização e a adoção de uma prática, em que o aluno é convidado a participar 

de forma ativa, reflexiva e coletiva na construção de novas competências”. (SEC/REC, 2002, 

p.65). 

Para a proposta, o ensino da matemática deve levar em consideração o 

desenvolvimento da aprendizagem e contribuir para que o aluno seja capaz de “reconhecer e 

realizar articulações entre conceitos, algoritmos, procedimentos e diferentes representações 

matemáticas com outras áreas do conhecimento para o exercício da cidadania” (op. cit. 

p.66). 

O documento apresenta as competências que devem ser adquiridas pelos alunos, e 

especificamente em relação ao tratamento da informação e resolução de problemas de 

estruturas aditivas, são destacados, respectivamente, os trechos apresentados a seguir: 

 

Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações (do tipo: charges, anúncios, gráficos, tabelas, propagandas), 
utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de 
forma efetiva na realidade em que vive. (SEC/REC, 2002, p.67). 

 
Construir e desenvolver o conceito de estruturas aditivas e multiplicativas, 
utilizando-as na resolução de problemas do contexto social por diferentes 
procedimentos (cálculos mentais, cálculos escritos e o uso da calculadora). (op. cit. 
67). 

  

Além das citações acima, a proposta apresenta uma relação de conteúdos organizados 

por eixo temático de acordo com o nível e modalidade de ensino. Para o eixo tratamento da 

informação direcionado ao segundo ciclo – nível que pretendemos analisar – apresenta os 

seguintes conteúdos: classificação; organização; interpretação de dados; para o eixo números 

e operações destacaremos os relacionados a resolução de problemas de estruturas aditivas, que 

são: problemas envolvendo a idéia das quatro operações fundamentais, elaboração e 

resolução; uso do algoritmo convencional e não convencional. 

Diante do exposto, nota-se que o documento apresenta uma fundamentação geral da 

proposta, uma outra para a matemática enquanto inserida na área de Ciências da Natureza, e 

suas tecnologias, e uma específica para o componente curricular de matemática. Mas há uma 

ausência de orientações especificas para o trabalho com os conteúdos listados, ou seja, é 

indicado o que, mas não o como e quando trabalhar em cada um dos ciclos. 
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Essa observação torna-se importante, especialmente em relação ao tratamento da 

informação, pois o mesmo é comumente apontado por professores como sendo de difícil 

abordagem, pelos motivos já mencionados anteriormente, mas ao mesmo tempo, de grande 

importância para a formação do aluno, para sua compreensão, avaliação e atuação no contexto 

em que está inserido, levando a necessidade de uma orientação mais específica e detalhada 

para o professor em relação ao trabalho com o mesmo.  

Nesse sentido, este estudo buscou investigar de que forma está sendo utilizado o livro 

didático de matemática por professores das séries iniciais do ensino fundamental, na Rede 

Municipal de Ensino do Recife. Mais especificamente buscou-se: 

• Identificar na fala dos professores, que fatores interferem em suas decisões de utilizar 

ou não, o livro didático de Matemática adotado na Rede; 

• Descrever o conteúdo do livro didático de matemática desenvolvido pelos professores, 

e suas relações com os princípios da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino e os do livro didático adotado na Rede; 

• Analisar se as estratégias realizadas pelos professores ao utilizarem o livro didático de 

Matemática são diferentes em função do conteúdo abordado; 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 
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2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em nosso trabalho fizemos a opção em usar uma abordagem predominantemente 

qualitativa. Segundo André (2000), o conceito de pesquisa qualitativa ainda não foi 

suficientemente discutido, apesar de toda literatura disponível para tal. Mas nesse trabalho 

“utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que agrupa diversas 

estratégicas de investigação que partilham determinadas características” (Bogdan e Biklein, 

1994, p.16). Para esses autores, os dados são considerados qualitativos, por serem ricos em 

pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e diálogos e de difícil tratamento estatístico. 

Nossa metodologia consistiu em dois estudos. No estudo 1 foi realizada uma 

entrevista inicial com quinze professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo, distribuídas nas 

seis RPA (Região Político-Administrativa) que compõem a Rede Municipal de Ensino do 

Recife. No Estudo 2 foram escolhidas quatro dessas professoras para serem observadas em 

suas práticas de sala de aula.   

Nossa opção pelo 2º ano do 2º ciclo, deveu-se ao fato de, nesse nível de ensino, grande 

parte dos alunos já dominarem o sistema de escrita alfabética, o que poderá levar um maior 

número de professores a utilizarem o livro adotado na Rede, já que este é um dos argumentos 

encontrados em algumas pesquisas (Ribas, 2003; Santos 2004), ainda que em outras áreas e 

níveis, para a não utilização do livro adotado, ou para o seu uso só a partir do segundo 

semestre. A escolha de pelo menos duas professoras que trabalham em escolas distribuídas 

em cada uma das RPA, buscou contemplar as várias áreas onde estão localizadas as mesmas.  

A opção por estatística e resolução de problemas de estruturas aditivas se deu em 

função do primeiro ser considerado pouco presente nos livros e pouco trabalhado nas escolas 

e, o segundo, como tendo sido sempre trabalhado a despeito das concepções e metodologias 

adotadas tanto pelos autores de livros didáticos como pelos professores quando do uso dos 

mesmos. O tratamento da informação por não ter sido um conteúdo trabalhado pelas 

professoras nem enquanto alunos nem durante sua formação inicial ou continuada é 

considerado difícil, e a resolução de problemas de estruturas aditivas, ao contrário, sempre 

esteve presente nas duas situações. Os professores, quando apontam dificuldades em relação à 
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resolução de problemas de estrutura aditiva, referem-se geralmente às dificuldades dos alunos, 

e afirmam não ter dificuldades para trabalhar com tal conteúdo. 

Buscamos verificar se a crença dos professores de que dominam ou não, determinado 

conteúdo, faz com que se distanciem ou se aproximem das orientações propostas no livro, 

influenciando assim, na forma de utilização dos mesmos. 

Estudo 1 - Entrevista 
 

 PARTICIPANTES 
 

Participaram desse estudo 15 professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo na Rede 

Municipal e aceitaram ser entrevistadas em seus locais de trabalho. 

 
 

 PROCEDIMENTO 
 

A opção por entrevistas assegura-se pelo seu “caráter de interação, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” (Lüdke & André, 

1986, p. 33). As entrevistas possuíram caráter semi-estruturado (Anexo 1, p.147), ou seja, 

possuindo questões abertas, exatamente por elas permitirem que o pesquisador viesse a 

conhecer mais particularidades a respeito dos entrevistados e, neste caso, como as docentes 

concebiam o processo de ensino e aprendizagem de estatística mais especificamente 

relacionado a gráficos, e também a resolução de problemas de estruturas aditivas e como 

utilizavam o livro didático em suas salas. 

Segundo Lüdke & André (1986), a entrevista semi-estruturada se desenrola a partir 

de um esquema básico, não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador possa fazer 

as adaptações necessárias. Fizemos uso apenas de um roteiro que guiou a entrevista através de 

tópicos que considerávamos essenciais. Todas as entrevistas foram áudio-gravadas e 

transcritas. 

Nessas entrevistas foram resgatadas as experiências das próprias professoras com a 

aprendizagem de Matemática, seja como alunas que haviam sido ou como docentes que eram 

no período da realização desta pesquisa e como estes pontos se relacionavam entre si.  As 

professoras foram solicitadas a falar sobre: 

1. Sua formação; tempo de magistério; experiências com a Matemática como alunas 

e como professoras. 

2. Seus objetivos para o ensino de representações gráficas e resolução de problemas 

de estruturas aditivas. 
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3. Uso do livro didático e de outros materiais ou atividades que consideravam 

relevantes para o ensino de representação gráfica e de resolução de problemas de estruturas 

aditivas. 

Com a utilização desses instrumentos de investigação, buscamos levantar dados 

necessários para podermos averiguar as práticas de representações gráficas e resolução de 

problemas de estruturas aditivas desenvolvidas pelos professores do 2º ano do 2º do ciclo do 

Ensino Fundamental I. 

Para a análise de dados tomamos como referencial a análise de conteúdo temático, 

pois, como bem coloca Bardin (1977), o investigador escolhe o tipo de conteúdo a ser 

examinado, podendo ser ele manifesto ou latente, cujo interesse é perceber não só o que é 

dito, mas o que está oculto no discurso, buscando compreender, inclusive, o que está nas 

entrelinhas das mensagens. 

Estudo 2 - Observação das aulas 
 

 PARTICIPANTES 

 

Para esse estudo foram escolhidas quatro professoras para serem observadas em sala 

de aula considerando quatro aspectos: 

 

1. Disponibilidade em participar da pesquisa; 

2. Localização da escola (uma de cada RPA) 

3. Lecionar a disciplina matemática; 

4. Concordância em utilizar o livro nos dias de nossa observação das aulas. 

 

Realizamos observação da dinâmica da sala de aula, pois essas possibilitam “um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado (...) e a experiência 

direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado 

fenômeno” (Ludke & André, 1986, p.26). De acordo com esses autores para que a observação 

se torne um instrumento considerado de investigação cientifica, ela precisa antes de tudo ser 

controlada e sistemática, pressupondo haver antecipadamente um planejamento do que vai ser 

observado e um direcionamento daquilo que realmente se quer observar. 

 

 PROCEDIMENTOS 
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Foram observadas oito aulas de cada uma das professoras participantes, das quais, 

quatro versavam sobre Estatística e quatro sobre Resolução de Problemas de Estruturas 

Aditivas. 

Na observação, focamos o nosso olhar no trabalho efetivo de utilização do livro 

didático, com vistas a compreender como se desenvolveu o trabalho didático com esse livro, 

quais foram as formas de apropriação que os professores fizeram de suas propostas. As 32 

aulas observadas foram gravadas e depois transcritas. 

Também realizamos registros sobre o que observávamos. Esses registros serviram para 

detalhar aspectos, expressões que o gravador não consegue captar, além de impressões 

pessoais sobre o momento, os quais foram muito importantes para a compreensão do contexto 

geral do trabalho. Lüdke e André (1986, p. 24) colocam que quanto mais próximo do 

momento da observação o registro é feito, mais retratarão os fatos ocorridos. Procuramos 

fazer as anotações durante as observações, para não perder detalhes importantes. 

Nossa intenção foi prioritariamente levantar e analisar as práticas centradas na sala de 

aula com atenção voltada às formas de uso do livro pelo professor, portanto, consideramos 

mais especificamente o processo de ensino e não o produto final desse processo que é a 

aprendizagem dos alunos. 

Ao final de cada aula observada, realizávamos uma pequena entrevista solicitando que 

as professoras explicitassem os objetivos que elas tinham com aquela aula e clarear pontos da 

observação realizada. Buscávamos, ainda, investigar como elas haviam preparado aquela aula 

para identificar se a professora havia utilizado o livro didático como um material de apoio na 

preparação da mesma.  
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CAPÍTULO 3 – O LIVRO UTILIZADO NA REDE 
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Uma vez que todos os participantes de nossa pesquisa eram da rede Municipal de 

Ensino da Cidade do Recife e a mesma adotou uma única coleção didática7, consideramos 

importante descrever o livro utilizado pela rede para que possamos compreender as aulas das 

professoras em função do livro didático utilizado.  

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO VIVÊNCIA E CONSTRUÇÃO 

 

Como já mencionado, a partir do PNLD (2004), o Programa passou a avaliar os livros 

por coleção, e não mais por série como ocorria nas avaliações dos anos anteriores, exceto para 

os livros de alfabetização e das obras de destinação regional (área de Geografia e História). 

De acordo com o Guia 2004, o objetivo dessa modificação foi a de favorecer o acesso a um 

material cujo conteúdo e metodologia fossem articulados entre si nas várias séries ou ciclos. 

Entre as obras recomendadas pelo PNLD 2004, está a Coleção Vivência e Construção, 

a qual foi Recomendada com Distinção. Em relação à referida Coleção, o GUIA (2004), 

apresenta uma resenha, a qual inicia com uma justificativa para tê-la recomendado com a 

referida menção; em seguida apresenta a coleção e uma análise da mesma e da Matemática e, 

por último, o item intitulado: “Em sala de aula". A seguir, apresentaremos resumidamente a 

resenha presente no Guia 2004 sobre a referida coleção. 

 

 

3.1.2 A ANÁLISE REALIZADA PELO MEC 

 

A menção Recomendada com distinção foi atribuída à coleção porque, segundo os 

pareceristas, apresenta uma seleção de conteúdos articulados entre si, em estágios 

progressivos de sistematização, que abrange os temas relevantes a serem trabalhados nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, destacando-se a abordagem dada ao tratamento da 

informação. Também inclui temas que contribuem para a formação da cidadania. 

                                                 
7 Dante, L. R. Matemática: Livro do Professor. São Paulo: Ática, 2001. (Coleção Vivência e Construção). 
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A metodologia adotada introduz os conteúdos por meio de situações-problema bem 

contextualizadas e, em geral, aborda assuntos do dia-a-dia do aluno, que é estimulado a 

participar ativamente do processo de aquisição do conhecimento matemático. São valorizadas 

as relações da Matemática com outras áreas do saber e apresentados problemas envolvendo 

atividades variadas que contribui para o desenvolvimento de competências em Matemática. A 

abordagem dos assuntos se dá em espiral, isto é, um mesmo tema distribui-se ao longo de 

mais de uma série. 

O manual do professor explicita os pressupostos teórico-metodológicos adotados, em 

concordância com as tendências atuais do ensino-aprendizagem de Matemática e informações 

atualizadas para a formação do professor e para desenvolvimento de atividades. 

Em linhas gerais, é o que aborda a avaliação realizada pelos pareceristas sobre o livro 

em questão8. Nos extratos a seguir, destacaremos o que consta na resenha especificamente em 

relação ao Tratamento da Informação e Estruturas Aditivas, Problemas e Operações. 

 
Destaca-se a abordagem dada ao tratamento da informação [...] nos vários assuntos 
estudados, empregam-se múltiplas representações, desde a linguagem simbólica da 
Matemática e a língua materna até gráficos, diagramas, tabelas e figuras. (Brasil, 
PNLD 2004 p.19/20). 

 
A metodologia adotada introduz os conteúdos por meio de situações-problema bem 
contextualizadas [...] Cada capítulo é iniciado com a apresentação dos conteúdos, 
feita, geralmente, por meio da formulação e da resolução de problemas que partem 
da experiência do aluno. [...] As operações fundamentais, por exemplo, são 
trabalhadas a partir de todas as idéias que lhes são associadas [...] As situações-
problema apresentadas envolvem, em sua maioria, uma boa contextualização [...] A 
metodologia de ensino-aprendizagem adotada faz com que o aluno participe 
constantemente do processo, quer por meio da resolução de problemas, quer pela 
participação em discussões em dupla ou grupos maiores. [...] Os problemas 
apresentados não se restringem aos rotineiros exercícios de fixação de resultados 
(op. cit. p.19/20). 

 

Consideramos que a resenha apresentada acima, não contempla as especificidades das 

propostas do livro nem em relação à Estatística nem em relação aos problemas envolvendo 

estruturas aditivas. Dessa forma, decidimos apresentar as orientações do Manual do Professor, 

que constam no volume 4, utilizado pelas professoras participantes da nossa pesquisa, 

especificamente no que se refere aos conteúdos em questão. 

 

 

                                                 
8 Para acesso a totalidade do texto sobre os critérios de avaliação e também a resenha dos livros de Matemática 
consultar: Brasil. MEC/SEF. Guia de Livros Didáticos: 1ª a 4ª séries PNLD 2004. Brasilia. FAE 2004. 
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3.1.3 AS ATIVIDADES RELACIONADAS À ESTATÍSTICA E ESTRUTURAS 

ADITIVAS 

 

Como nesse estudo nosso objetivo central foi analisar como os professores utilizavam 

o livro didático de Matemática ao trabalharem Estatística, teremos um olhar mais focado 

nesse eixo. 

O Manual do Professor, como sempre, apresenta uma parte geral e outra específica 

para cada volume. Em relação às concepções de aprendizagem o manual afirma que muitos 

dos avanços recentes dos estudos e das pesquisas em Educação Matemática foram 

incorporados na coleção, priorizando o ensino em espiral e adotando como tônica, ajudar o 

aluno a “construir, desenvolver e aplicar idéias e conceitos matemáticos” (Dante, 200, p.6). 

Em relação às orientações didáticas a obra propõe a formulação e resolução de problemas, 

afirmando que todo o enfoque da coleção foi feito a partir da mesma, para orientar o aluno 

sobre as etapas que devem ser consideradas na resolução de um problema, quais sejam: 

“compreensão, elaboração de planos, execução dos planos, verificação e emissão da resposta” 

(op. cit.  p.7).  

Em relação ao eixo tratamento da informação essa coleção apresenta no volume 4 - 

destinado aos alunos de 4a série – apenas a referência descrita abaixo: 

 

As idéias sobre estatística explorando coleta de dados, tabelas, gráficos e 
interpretação de gráficos e médias são trabalhadas informalmente neste volume 
devido à grande importância que o tema assume na sociedade moderna. (Dante, 
2001, p.28). 

 

Essa afirmação provavelmente não ajuda os professores a compreenderem a 

necessidade de um trabalho com estatística uma vez que afirmar que as idéias serão 

trabalhadas informalmente não permite compreender o que significa um trabalho formal ou 

informal com a temática e nem porque o informal seria mais adequado nesse caso. Entretanto, 

o autor continua explorando seus objetivos com o tema em uma seção que se intitula: 

“Observações, sugestões e atividades complementares”. Vejamos como ele contribui para o 

ensino desse eixo. Nessa seção, observamos suas contribuições em relação ao Capítulo 14: 

Estatística. 

Apenas 10 páginas compõem um capítulo específico denominado estatística. O autor 

inicia afirmando que na coleção enfatiza-se esse assunto e que o trabalho com estatística 

contribui para a formação geral do cidadão e que compreender bem e interpretar corretamente 
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os dados e informações divulgados por tabelas, gráficos, curvas, etc., é parte essencial da 

alfabetização matemática. Afirma ainda, que o capítulo retoma, amplia e aprofunda o que já 

foi trabalhado na série anterior, como também amplia e aprofunda os aspectos de construção e 

interpretação de tabelas e gráficos. 

A seguir, apresentamos as orientações presentes no manual para cada uma das 

páginas e também as que constam nas páginas do livro do professor. 

 

Página 
Orientações Livro do professor 

230 “Peça aos alunos que leiam e 
interpretem essa página – texto, tabela e 
gráfico. Solicite que respondam às 
perguntas e elaborem uma pergunta a 
respeito da tabela ou do gráfico”. 

“Não importa se o aluno não souber 
responder a alguma pergunta. Se isso 
ocorrer, sugira que ele responda durante 
o estudo do capítulo”. 

231 a 

233 

“Em todas as atividades há tabelas e 
gráficos para serem construídos e 
interpretados. Os alunos devem 
construí-los, interpretá-los corretamente 
e responder às questões sobre eles. Dê 
um tempo maior para os alunos fazerem 
corretamente as interpretações. Ajude-
os se necessário”. 

231: Não constam orientações.  
232: 1. “Estimule o aluno a recortar 
gráficos de jornais e revistas e a trazê-los 
para discuti-los na classe”; 
2. “Peça aos alunos que observem que 
2/9 + 3/9 + 1/9 + 2/9 + 1/9 = 9/9 = 1. 
Aproveite para comentar os vários 
gêneros musicais, levando e tocando CDs 
com músicas desses vários gêneros”;  
233: “Aproveite a oportunidade para 
fazer uma discussão sobre ecologia, meio 
ambiente, etc”. 

234 e 

235 

“Aqui se trabalha o importante e 
simples conceito de média aritmética. 
Peça aos alunos que tirem a média de 
seus pontos e jogos, a média de idade 
dos alunos da classe, a média de 
freqüência às aulas, etc.”. 

Não constam orientações 

236 e 

237 

Outras atividades envolvendo tabelas e 
gráficos são desenvolvidas. Peça aos 
alunos que, em duplas, confiram as 
soluções e respostas. 

236: 1. Estimule os alunos a trazer 
tabelas e gráficos da Olimpíada de 
Sydney para analisar na classe; 2. 
Comente com os alunos que o valor da 
média pode ser número decimal, mesmo 
se tratando de medalhas (f) ou pessoas 
(g). 
237: “Sugira um debate na classe sobre 
perguntas como: ‘Em média, durante 
quantas horas por dia devemos assistir à 
TV?’, ‘E estudar?’, ‘E dormir?’, etc.”. 

238 e 

239 

“Nessas páginas associam-se às tabelas 
e aos gráficos informações dadas em 
porcentagens, procedimento comum 

Não constam orientações 
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atualmente. Dê um tempo maior para os 
alunos fazerem corretamente a tabela da 
atividade 3”. 

Observando as orientações acima e os enunciados das atividades propostas no livro, 

percebemos uma aproximação do que há em ambas. Nas próprias atividades já estão presentes 

a maioria das informações que o autor intitula no manual como: observações, sugestões e 

atividades complementares em relação ao Capítulo 14: Estatística. Ou seja, as atividades de 

uma maneira geral solicitam que os alunos: veja, observe, responda, copie, complete, 

preencha, construa. Dessa forma, vale a pena refletir sobre a necessidade e o tipo de 

orientação que está sendo apresentada ao professor para utilização do LD ao desenvolverem o 

trabalho com Estatística. 

Observa-se que o autor propõe um trabalho com interpretação e construção de tabela e 

gráfico, dando uma ênfase ao conceito de média aritmética. Entretanto, se o professor já não 

dominar esse eixo, provavelmente continuará sem saber como se dá a construção desses 

conceitos por seus alunos, uma vez que não há especificações sobre o trabalho com o mesmo. 

Nessas orientações o autor sugere formas de proposição de atividades como o trabalho 

em dupla estimulando os alunos a confrontarem procedimentos, a elaborarem perguntas a 

respeito da tabela ou do gráfico e propõe que os mesmos recortem gráficos de jornais e 

revistas e os tragam para discuti-los. 

As atividades solicitavam que os alunos preenchessem dados em gráficos ou tabelas já 

pré-definidos, não trabalhando, de fato, com a construção dos mesmos. Assim, as atividades 

propostas levam os alunos apenas a perceberem que existem diferentes formas de 

representarem dados, uma vez que os mesmos, na quase totalidade das atividades não são 

colocados em situações em que necessitem coletar dados e discuti-los para assim poder definir 

sobre a melhor forma de representação dos mesmos. 

Encontramos ainda no livro, uma atividade relacionada à estatística – tabelas e 

gráficos –, no capítulo 15, intitulado: Situações-problema e uma outra na parte intitulada 

“Atividades complementares” sobre as quais não há orientação no Manual. No entanto, na 

página do livro do professor, para a primeira encontramos a orientação apresentada a seguir: 

 

Comente com a classe que Paulo, Paul, Paolo e Pablo indicam o mesmo nome em 
idiomas diferentes. Proponha questões como: Em que continentes ficam os países 
de origem dos turistas? Desses países, qual é o maior em extensão? E o menor? Há 
dois que são visinhos. Quais são? Qual é a capital de cada um deles? (Dante, 
p.251). 
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A atividade em questão apresenta em bandeirolas, nomes de quatro países e de pessoas 

provenientes dos mesmos a partir das quais os alunos deverão indicar a quantidade de turista 

de cada país, completando esses dados em uma tabela e em dois gráficos, um de barras e outro 

de setores, ambos previamente iniciados. Em seguida, devem responder a questões sobre esses 

dados anotados e formular uma pergunta. 

Já para a segunda atividade não consta qualquer comentário ou orientação para a 

mediação do professor em relação à construção dos conceitos estatísticos pelos alunos. 

Vale salientar que além das tabelas e gráficos presentes nas atividades indicadas 

acima, aparecem apenas mais dois gráficos (p. 23 e 260) e algumas tabelas ao longo do 

volume, no entanto, eles são utilizados para abordagem de outros conceitos e não os conceitos 

estatísticos. As duas atividades em que aparecem gráficos solicitam que os alunos 

identifiquem os números correspondentes a cada uma das barras e em uma delas quais os 

números que correspondem a metade e triplo entre eles. 

Na maioria das atividades em que aparecem tabelas, elas são usadas para 

apresentação de dados ou para ser completadas com eles a respeito dos assuntos tratados em 

cada capítulo, por exemplo: as classes de um número dado; o valor de um número em dobro, 

triplo, etc.; o número de lados e vértices de figuras, entre outros assuntos. 

Enfim, são essas as observações, sugestões e atividades complementares apresentadas 

no Manual do Professor, para o trabalho com o eixo tratamento da informação. 

No entanto, gostaríamos de destacar que pesquisadores de várias partes do país, 

também vêm investigando os livros didáticos incluídos no PNLD a partir de outros critérios 

diferentes dos adotados no Programa. 

Algumas dessas pesquisas analisaram livros de Matemática em relação às propostas 

nele presentes para o desenvolvimento do trabalho em relação a um conteúdo em particular. 

Entre elas, destacamos a análise realizada por Guimarães e Gitirana (2006), por analisar 

especificamente as propostas para o trabalho com Estatística. 

Em relação a Estruturas Aditivas, não encontramos registros analisando 

especificamente o livro didático em questão, porém, levantamos alguns registros de análise de 

várias coleções que podem ser consideradas como um indicador do que vem sendo abordado 

nos livros de uma forma geral em relação às estruturas aditivas. Entre elas, destacamos a 

analise realizada por Borba, Pessoa e Santos (1997). 

Na pesquisa de Guimarães e Gitirana (2006), elas buscaram levantar as atividades 

propostas no livro didático relacionadas a representações em gráficos e tabelas, tendo como 
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objetivo investigar quais os conceitos que estão sendo estudados nessas atividades e quais são 

as formas didáticas utilizadas na exploração dos mesmos.  

Em relação à coleção utilizada na rede municipal do Recife as autoras ressaltam que 

em todas as séries da coleção foram encontradas atividades relacionadas a representações em 

gráficos e tabelas. Dessas, 40% são apresentadas de forma contextualizada, associando-as a 

outros conteúdos matemáticos. Entretanto, quanto à interdisciplinaridade, foi detectado que 

apenas 12% dessas atividades trabalham nesta perspectiva. 

Elas observaram que a quantidade de atividades relacionadas a essas representações 

aumenta no decorrer das séries e, o número de atividades que envolvem tabelas é bastante 

superior as que envolvem gráficos, e entre estes havendo um número maior com gráficos de 

barras do que de linha ou setor. Entretanto, as autoras ressaltaram que muitas das atividades 

em que havia tabelas, elas eram utilizadas para apresentar informações e não para a sua 

exploração em si. Foram encontradas também atividades que relacionavam gráficos e tabelas. 

Um outro aspecto encontrado foi que muitas das questões envolvendo as 

representações gráficas pediam essencialmente, para os alunos “preencherem” dados em 

gráfico ou tabela já pré-definidos e, assim, não trabalhando com a construção dos mesmos. 

Esse tipo de atividade levaria os alunos “apenas a perceberem que existem diferentes formas 

de representar dados”. Assim, de acordo com as autoras, “delimitar categorias, escolher 

escalas, estabelecer base, criar título e definir descritores não são atividades demandadas” aos 

alunos nessa coleção. Elas acrescentam ainda, que atividades envolvendo eixo de coordenada, 

extrapolar os dados e médias, são pouco trabalhadas. 

Constataram também, que os gráficos apresentavam quase sempre a escala unitária e o 

trabalho com legendas foi observado somente na 1ª e 2ª séries.  

Em relação às questões que requeriam interpretações de gráficos e tabelas, elas 

encontraram que: 27% solicitavam análise pontual e 18% análise variacional; 24% das 

atividades solicitavam que fosse identificado o ponto máximo, 15% solicitavam localizar o 

ponto mínimo, 19% solicitavam o estabelecimento da união e 23% solicitavam localizar 

freqüência a partir de uma categoria ou vice-versa. 

Segundo as autoras, pouquíssimas situações foram encontramos que propunham a 

localização ou a quantificação das variações (9% para ambos os casos). A maioria das 

atividades apresentava dados nominais com cerca de 62% de ocorrências. Elas argumentam 

que “esses resultados reforçam o que vem sendo afirmado na literatura (Guimarães, Roazzi e 

Gitirana, 2002 ou Leinhardt et al,1990) sobre a ênfase que vem sendo dada a análises pontuais 

em detrimento de análises variacionais”. 
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Em relação ao manual do professor, elas afirmam que a coleção utiliza um discurso 

bastante atual, no que diz respeito às novas tendências pedagógicas, norteando seu discurso a 

partir destas e utilizando-se de argumentos como: o estímulo à autonomia da criança; a 

aceitação de várias respostas para uma mesma situação, o trabalho através de situações-

problema a fim de desenvolver uma atitude positiva em relação à matemática. Elas afirmam 

que o manual do professor utiliza uma linguagem acessível aos professores, trazendo a 

resolução das questões no próprio livro de atividades, bem como no manual. As atividades 

são acompanhadas de algumas orientações metodológicas para o trabalho em sala de aula. 

Porém, ressaltam que um trabalho envolvendo uma maior interação entre os alunos e a 

necessidade da argumentação e socialização de diferentes procedimentos de resolução são 

propostos em apenas 12% das atividades. 

Segundo as autoras, a partir dessas análises percebe-se que a coleção utiliza um 

discurso bastante coerente em relação aos Parâmetros Curriculares Nacional de Matemática 

(1997). Porém, nas atividades o que foi constatado em relação a representações em gráficos e 

tabelas, é que a mesma enfatiza mais o preenchimento pelo aluno em situações que envolvam 

esse tipo de representação do que uma exploração sobre a construção e interpretação de 

representações em gráficos e tabelas. Elas concluíram, a partir do estudo, que a coleção 

trabalha de maneira superficial as representações em gráficos e tabelas, bem como as formas 

didáticas exploradas na utilização das mesmas. 

Se os professores de fato ainda não se apropriaram dos aspectos conceituais e 

metodológicos que devem ser explorados no ensino da Estatística, e o livro didático também 

não os contempla, de que forma realizarão uma prática em consonância com as atuais 

exigências relacionadas a estatística, utilizando o livro didático? 

Em relação ao eixo estrutura aditiva também existe um capítulo específico, o 3: 

“Adição e subtração com números naturais”, no entanto, aparecem várias atividades em 

outros capítulos, por exemplo, nos Capítulos 6 e 15. 

O autor introduz os conteúdos por meio de situações-problema bem contextualizadas 

e, em geral, aborda assuntos do dia-a-dia do aluno. Apresenta problemas com diferentes 

lógicas e aborda diferentes estratégias de resolução, incluindo o algoritmo. Não nos deteremos 

mais detalhadamente nesse eixo uma vez que nosso foco é a estatística e o eixo estrutura 

aditiva está presente para que fosse possível uma comparação entre as estratégias didáticas 

utilizadas pelas professoras em função do conteúdo abordado ser mais ou menos familiar, 

como é o caso desse eixo que sempre foi enfatizado na escola. 
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Como afirmamos, também em relação a Estruturas aditivas encontramos pesquisas 

referentes às atividades proposta nos livros. O estudo de Borba, Pessoa e Santos (1997), por 

exemplo, buscou analisar o tratamento dado às diferentes estruturas de problemas de adição e 

subtração, em coleções de livros didáticos das séries iniciais. O estudo mostra que os autores 

de livros didáticos recomendados ou não por especialistas em ensino da Matemática, que são 

os responsáveis pelos pareceres divulgados pelo Ministério da Educação, propõem muitos 

problemas, mas desconsideram os estudos sobre o campo conceitual das estruturas aditivas, 

ou não dão a devida importância a uma apresentação de problemas diversificados quanto a 

sua estrutura e graus de complexidade. 

Diante do exposto percebemos que tanto a resenha do livro realizada pelo MEC 

quanto as declarações do autor sobre o livro em relação aos pressupostos teórico-

metodológicos adotados no mesmo, encontram-se em consonância com os princípios da 

Proposta Pedagógica da Rede anteriormente apresentada. No entanto, a partir do que é 

efetivamente encontrado no Manual Professor, sobre as atividades a serem desenvolvidas 

pelos professores, o livro parece não poder dar conta do que é declarado por ambos.  

Assim, diante do que foi exposto acima sobre as atividades propostas no livro e as 

orientações ao professor em relação às mesmas, presentes no Manual, no próximo capítulo, 

apresentamos uma análise das entrevistas realizadas com as professoras, focando tanto 

aspectos de suas formações quanto de suas relações com o livro didático e com a matemática 

e as relações destes aspectos com uso do livro didático. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
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Neste capítulo analisaremos a entrevista inicial, realizada com todas as professoras, 

buscando traçar um “perfil” das mesmas e tentando identificar as relações existentes ou não, 

entre os seus perfis com o uso do livro didático. 

 

 

4.1 PROFESSORAS ENTREVISTADAS 
 

Realizamos entrevista com 15 professoras do 2º ano do 2º ciclo que trabalham em 

escolas das seis Regiões Político-Administrativa (RPA) da Secretaria de Educação e Cultura 

da Prefeitura da Cidade do Recife. Buscamos realizar entrevistas com pelo menos duas 

professoras em cada uma das regiões administrativas, em escolas diferentes e em função da 

disponibilidade e interesse de professoras em participar. Esse critério de distribuição das 

escolas teve por objetivo diversificar as localizações das professoras a serem entrevistadas 

contemplando, assim, várias áreas em que estão localizadas as escolas.  

A partir do roteiro abaixo, foram realizadas entrevistas individuais de forma semi 

estruturada com as professoras em seus locais de trabalho. Essas entrevistas foram áudio-

gravadas e posteriormente transcritas. Abaixo apresentaremos cada uma das questões e as 

respostas dadas às mesmas. 

 

4. 2 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
Identificação: Nome, Idade, Escola, RPA. 

 

Formação: 
1. Qual a formação? Instituição? Ano de conclusão? 

2. Tem magistério? Instituição? Ano de conclusão? 

3. Quantos anos você trabalha no magistério? 

4. Você gosta de trabalhar com matemática? 

5. Como foi sua experiência enquanto aluno (a) de matemática nas séries iniciais? 
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6. Você se lembra na sua formação profissional que conteúdos e metodologias você 

aprendeu? 

7. Você já participou de algum curso de matemática? Qual (is) e onde? Você se lembra 

que conteúdos e metodologias você aprendeu? E nas capacitações oferecidas pela 

Rede, você participa dos cursos relacionados à matemática? 

 
Atuação: 

1. Quantos anos de experiência você tem no exercício do magistério na rede pública? 

Séries? Nos anos de atuação neste nível, sempre trabalhou com matemática? 

2. Trabalha ou trabalhou em outra rede ou em escola privada? Séries? Nos anos de 

atuação neste nível, sempre trabalhou com matemática? 

3. Tem algum conteúdo em matemática que você considera como sendo difícil de 

trabalhar?  Em caso afirmativo, qual (is)? Por quê? 

4. E que você considera como sendo fácil de ser trabalhado, tem algum? Em caso 

afirmativo, qual (is), por quê? 

Práticas de Ensino com Gráficos e Tabelas: 

1. Você trabalha com seus alunos a aprendizagem de representações gráficas? 

a) Em caso negativo, por quê? 

b) Em caso positivo, como faz para ensinar gráficos? Que atividades você 

desenvolve? 

2. Qual o seu objetivo ao trabalhar com gráficos? Por quê? 

3. O que é primordial ensinar/aprender no que se refere a gráficos? 

Práticas de Ensino com Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas: 

1. Você trabalha com resolução de problemas envolvendo adição e subtração? 

a) Em caso negativo, por quê? 

b) Em caso afirmativo, como faz para ensinar resolução de problemas envolvendo 

adição e subtração? 

2. Qual o seu objetivo ao trabalhar com resolução de problemas envolvendo adição e 

subtração? Por quê? 

3. O que é primordial ensinar/aprender no que se refere à resolução de problemas 

envolvendo adição e subtração? 

Livro Didático: 

1. Qual o livro didático adotado na rede? 

2. O que você acha deste livro? 
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3. Como foi a escolha desse livro? Você participou? De que forma? 

4. Você utiliza o livro didático adotado na rede? Em caso afirmativo, como? Em caso 

negativo, por quê? 

5. Você utiliza o livro didático adotado na rede como material para preparar suas aulas?  

Em caso afirmativo, como? Em caso negativo, por quê? 

6. Você utiliza outro(s) livro(s) na sala com os alunos? Quando? Por quê? 

7. Você acha que o livro didático adotado ajuda você na organização de seu trabalho? 

Em caso afirmativo, como ele pode fazer isso e, em caso negativo, por que você acha 

que ele não o (a) ajuda? 

8. Você já leu o manual do professor do livro adotado na rede? 

9. Em caso negativo, porque não? 

10. Em caso positivo, o que você acha das orientações presentes no manual? 

11. Você acha que o manual pode contribuir para o seu trabalho? 

12. Em caso positivo, de que forma? 

13. Em caso negativo, porque não? 

14. Você utiliza outro(s) livro(s) para preparar as suas atividades? Quando? Por quê? 

15. Você utiliza outros materiais para preparar suas aulas? Quando? Por quê? 

16. Você utiliza outros materiais em sala? Quando? Por quê? 

(somente para as que afirmaram que usavam)  

1. Você se lembra das atividades propostas no livro didático sobre gráficos?  

SE SIM, CONTINUAR PERGUNTANDO: 

2. O que você acha delas?  

3. Você as utiliza? Como? Descreva um pouco. Em caso negativo, por que não? 

SE NÃO, PASSAR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 

4. Você se lembra das atividades propostas no livro didático sobre problemas de adição e 

subtração?  

SE SIM, CONTINUAR PERGUNTANDO: 

5. O que você acha delas?  

6. Você as utiliza? Como? Descreva um pouco. Em caso negativo, por que não? 

 

DISPONIBILIZAR O LIVRO. 

1. Escolha atividades de gráficos no livro didático que você considera interessante? Por 

quê?  
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2. Escolha atividades que envolvam resolução de problemas de adição e subtração no 

livro didático que você considera interessante? Por quê?  

1) Solicitar que a professora dê sugestão de como poderão ser feitas as observações.  

2) Saber se ela prefere que as observações sejam em dias seguidos ou alternados? 

 

 

 

4.3 ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

 

As análises das entrevistas foram realizadas considerando-se tanto os dados relativos 

ao grupo de professoras que afirmaram utilizar o livro didático quanto o grupo que afirmaram 

não utilizá-lo, buscando-se identificar nos aspectos analisados características comuns a cada 

um dos dois grupos e/ou relações entre eles. 

Com o objetivo de preservarmos a identidade das professoras entrevistadas, durante a 

análise dos dados, as identificaremos pelos números de 1 a 15, sem que isso indique qualquer 

tipo de seqüência e/ou hierarquia no aparecimento dos dados. 

Iniciamos a apresentação dos resultados informando que entre as quinze professoras 

entrevistadas dez afirmaram utilizar o livro didático adotado na Rede Municipal de Ensino do 

Recife e cinco que não o utilizavam. 

Buscamos analisar fatores que pudessem nos explicar os motivos da utilização ou não 

dos livros didáticos em Matemática. Levantamos se a idade poderia ser um fator 

diferenciador, uma vez que só mais recentemente o livro didático vem sendo mais valorizado 

e principalmente distribuído a todas as escolas, ou se o tempo de formação também poderia 

ser um fator de influência. Porém, observamos que tanto a idade como o tempo de formação 

não foram fatores de diferenciação entre os grupos. Entre as professoras que utilizavam o 

livro didático a faixa etária variava de 25 a 54 anos de idade e em relação ao tempo de 

formação havia professora que concluiu seu curso superior há menos de um ano e também 

quem havia concluído há 23 anos. Entre as professoras que não utilizavam o livro didático, a 

idade variava entre 27 e 57 anos e o tempo de conclusão de curso variava de 1 a 19 anos. 

Portanto, idade e tempo de conclusão de curso não foram fatores de diferenciação entre os 

dois grupos. 

É sabido que nem todos que lecionam nas séries iniciais cursaram uma graduação em 

Pedagogia uma vez que o curso de magistério ainda é aceito como requisito à profissão. Nesse 

sentido, buscamos investigar qual era a formação dessas professoras e os cursos realizados.  
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Constatamos que todas as 15 professoras entrevistadas possuíam o curso de Magistério, 13 

haviam concluído curso superior e uma estava cursando faculdade. Os cursos superiores 

concluídos pelas professoras são de diversas áreas do conhecimento: História (Profª 1); Letras 

(Profª 2 e Profª 3); Matemática (Profª 4 e Profª 6); Biologia (Profª 7); Ciências Contábeis 

(Profª 8); Relações Públicas (Profª 10); e Pedagogia (Profªs 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 15). 

Portanto, das 13 que possuíam curso superior, 7 cursaram Pedagogia, sendo que duas 

possuíam também uma outra graduação, feita antes da Pedagogia: Ciências Contábeis 

Relações Públicas (Profªs  08 e 10 respectivamente). 

Foi constatado, ainda, que do total de professoras que tinham formação superior 8 

possuíam pós-graduação em diversas áreas, a saber: História das Artes e das Religiões (Profª 

1); Política Educacional e Prática Pedagógica (Profª 5); Física (Profª 6); Administração 

Escolar e Planejamento Educacional (Profª 7, Profª 8 e Profª 12); Gestão Escolar (Profª 10); 

Sociologia (Profª 15). Duas estavam cursando: Lingüística (Profª 3); Educação Matemática 

(Profª 4). 

Os dados acima demonstram que a maioria das professoras tinha um grau de 

escolaridade avançado e que todas apresentavam formação para o magistério. Entretanto, 

observa-se também uma grande variedade quanto ao tipo de formação envolvendo tanto 

professoras que afirmaram utilizar o livro didático quanto as que declararam não utilizá-lo. 

Dessa forma, o nível e o tipo de formação, não parecem ter influenciado a decisão das 

professoras quanto a utilização ou não do livro didático.   

Com o objetivo de investigar se as professoras tinham alguma rejeição em relação à 

Matemática, questionamos se elas gostavam da área e se durante a vida escolar delas tinham 

tido alguma dificuldade com essa disciplina. 

De acordo com Buriasco (1999), saber selecionar as orientações metodológicas mais 

adequadas a serem empregadas na construção/apropriação do conhecimento também inclui 

necessariamente que o professor tenha uma boa relação com a matemática; experiências 

próprias de aprendizagem do conteúdo de diversas disciplinas; conhecimento sobre os 

possíveis caminhos da construção dos saberes matemáticos em Matemática, e em 

epistemologia e didática. 

Apesar de a maioria ter afirmado gostar de Matemática (11 professoras), apenas 5 

disseram não ter tido dificuldades com a mesma em sua formação escolar. 

Apenas duas professoras entre as dez que afirmaram sentir dificuldades em 

Matemática explicitaram um conteúdo específico relacionado a dificuldade que sentiam: uma 

citou a divisão (Profª 1) e outra estatística (Profª 11). As demais, não explicitaram um 
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conteúdo específico e sim, alguns motivos, como por exemplo, relacionados ao tipo de “base” 

que tivera e a “deficiência do professor” (Profª 2); porque “tirava as piores notas” nas séries 

iniciais (Profª 8); outra ainda, afirmando que “sentia dificuldade em tudo” então aprendeu “o 

que precisava para ensinar” (Profª 3); uma outra afirmou que “não conseguia operacionalizar 

direito, tinha dificuldade total no começo” (Profª 4). 

Entre as professoras que afirmaram ter tido algum tipo de dificuldade durante sua 

formação com relação a aprendizagem de Matemática, sete utilizavam o livro didático 

adotado na Rede e três não o utilizavam. Assim, tanto professoras que utilizavam quanto as 

que não utilizavam o LD tiveram dificuldades em relação a Matemática em sua formação 

escolar, e esse também não pareceu ser inicialmente, um diferencial entre os dois grupos. 

No entanto, em relação ao curso de Magistério e Pedagogia, no geral, as professoras 

afirmaram não ter tido dificuldades porque o que era trabalhado nas disciplinas de 

Metodologia e/ou Didática da Matemática era muito mais relacionado às formas de trabalhar 

os conteúdos e não aos conteúdos Matemáticos em si e, por isso, não sentiam dificuldades. 

Apenas a professora 1 relatou uma experiência em que teve dificuldades com Metodologia da 

Matemática no Magistério, com um professor que, “queria ensinar ponto, reta e plano” que 

era “uma coisa simples”, mas que ele “complicava  muito”, confundindo demais a cabeça 

dela. 

As demais professoras afirmaram que no Magistério as aulas eram “bem dinâmicas”, 

com “muitos jogos” (Profª 2); “não tinha nenhuma Matemática, tinha o como ensinar 

Matemática e as questões Matemáticas em si não estudavam” (Profª 5). 

Perguntamos em seguida se as professoras lembravam de algum conteúdo e/ou 

metodologia que aprenderam durante a formação profissional relacionados à Matemática. A 

essa pergunta, em geral as professoras responderam comentando eventos e atividades que 

participaram durante o curso de Magistério ou de Pedagogia. A Professora 1, por exemplo, 

disse que achava “interessante” as atividades propostas nas oficinas de Matemática no curso 

de Magistério, nas quais eram apresentadas “formas diferentes de ensinar Matemática”; outras 

professoras também fizeram relatos semelhantes: “a gente trabalhava muito com jogos, ela (a 

professora de Metodologia da Matemática) passava trabalhos pra gente apresentar” (Profª 1); 

em Metodologia da Matemática “o que a gente fazia basicamente eram jogos, coisas práticas 

pra dar a Matemática em sala de aula pros alunos, questões Matemáticas em si a gente não 

estudava [...] e no curso de Pedagogia foi dado tão pouca importância que eu nem me lembro” 

(Profª 5); no curso de Pedagogia “não demos nada de Matemática, só eram aquelas noções 

básicas” e em Metodologia da Matemática a referência foi “trabalhar o concreto” (Profª 8). 

 83



As respostas acima apresentadas pelas professoras parecem confirmar os argumentos 

de Onuchic e Allevato (2005), sobre o reconhecimento da importância e necessidade da 

Matemática no mundo atual e, no entanto, os professores não estão sendo bem preparados 

para desenvolver um bom trabalho com a mesma, uma vez que praticamente não se abordam 

os conteúdos Matemáticos nos cursos de formação de professores, seja a nível médio ou 

superior, o que tem aumentado as dificuldades em relação ao ensino da Matemática. 

Também perguntamos as professoras se elas participaram de algum curso de 

matemática oferecido ou não pela Rede Municipal. Apenas uma professora afirmou ter 

participado de oficinas e mini-cursos oferecidos por uma outra rede de ensino, na qual todos 

os professores que atuavam na quarta série eram obrigados a participar. Em relação às 

capacitações oferecidas pela Rede Municipal de Ensino do Recife, as professoras afirmaram 

não escolher curso relacionado à área de Matemática, preferindo sempre outras áreas. Só 

participaram na última capacitação quando ficou definido pela própria Rede que a o conteúdo 

abordado seria de Matemática para todos os professores. Assim, embora as professoras 

tenham tido dificuldades em relação à Matemática em sua formação básica e, como relataram, 

praticamente não a estudaram em sua formação superior, no caso das que cursaram 

Pedagogia, as professoras não procuravam participar de cursos relacionados essa área do 

conhecimento nas capacitações oferecidas pela Rede. 

Verificamos também se o tempo de atuação no magistério poderia ser um fator de 

influência na decisão de utilização ou não do livro didático, uma vez que, nas últimas 

décadas, vem sendo apontada a importância da aprendizagem através das experiências do 

professor (Tardif, 2002). As respostas nos mostram que as professoras apresentam um tempo 

de atuação no magistério bastante variável. Entrevistamos desde professoras com 2 anos até 

27 anos de atuação na docência. Observamos que o tempo de atuação não foi um fator 

diferenciador entre o grupo de professoras que afirmaram utilizar o livro didático (entre 4 e 27 

anos de atuação) e as que afirmaram não utilizá-lo (entre 2 e 25 anos de atuação). Embora 

algumas já tivessem atuado na Rede Privada de Ensino, a maioria no momento da entrevista 

atuava apenas na Rede Pública. Apenas as Professoras 11 e 13 permaneciam atuando nas duas 

Redes de Ensino. 

Acreditamos que o processo ensino aprendizagem exige do professor o conhecimento 

do conteúdo do que está trabalhando, para que possa compreender quais as melhores 

proposições didáticas que podem levar seus alunos à apreensão dos mesmos. Dessa forma, 

buscamos investigar se existiam conteúdos que essas professoras consideravam mais fáceis de 

serem trabalhados, em função do domínio delas dos mesmos ou em função de dificuldades em 
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ensinar para seus alunos, e se esse fato poderia ser associado à forma de utilização ou não do 

livro didático. Na Tabela 1 abaixo, apresentamos essas respostas: 

 

 

Tabela 1 – Freqüência de conteúdos considerados fácil ou difícil pelas professoras  
CONTEÚDOS CITADOS FÁCIL DIFICIL 
Sistema de numeração decimal 2  
Adição e subtração 3 1 
Multiplicação  5 
Divisão  5 
Fração 3 1 
Geometria 1  
Hora 2  
Resolução de problemas 4 1 
Nenhum  2 
TOTAL 15 15 

 

Podemos observar que um mesmo conteúdo foi considerado fácil por uma e difícil por 

outra (adição e subtração, fração e resolução de problemas). No entanto, a maior dificuldade 

concentra-se em relação às operações de estrutura multiplicativa. Percebe-se também, que o 

eixo tratamento de informações, nosso objeto mais específico de estudo, não foi citado por 

nenhuma delas nem como difícil nem como fácil. Assim, apesar de ser um eixo recentemente 

incluído nos currículos escolares, o mesmo parece não estar sendo uma dificuldade para essas 

professoras ou não está sendo trabalhado por elas ainda.  

Não observamos relação direta entre os grupos que utilizavam ou não o livro didático 

e os conteúdos considerados como fácil e difícil, uma vez que nos dois grupos houve citação 

de mesmo conteúdo, por exemplo, adição e subtração foram citadas como conteúdo fácil tanto 

pelas Profª 4 e 6, que estavam entre as que utilizavam o livro, quanto pela Profª 14 que não o 

utilizava; assim como multiplicação foi considerada como conteúdo difícil pelas Profª 2 e 9, 

que o utilizavam e também pela Profª 13 que não o utilizava, não sendo este, portanto, um 

dado diferenciador entre os grupos.  

Buscando aprofundar essa discussão, perguntamos especificamente se elas 

trabalhavam com representações gráficas. Encontramos 13 professoras que afirmaram 

trabalhar. Entretanto, justificaram que ainda não haviam trabalhado naquele ano, pois 

costumavam trabalhar no segundo semestre (as entrevistas foram realizadas no primeiro 

semestre de 2006). 
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Para as professoras que afirmaram trabalhar com representações gráficas, perguntamos 

os tipos de atividades desenvolvidas. Vejamos algumas respostas a seguir:  

 

Pego jornal pra mostrar gráficos a eles, [...] às vezes eu associo, geralmente quando 
eu trabalho representação, eu gosto de associar ao conteúdo de Geografia, planta, 
essas coisas que eles vão aprendendo assim em Geografia, espaço, aí eu começo a 
juntar geralmente nesse momento com representação gráfica, aí mostro no jornal, 
quando eu trabalho mapas também eu mostro, legenda, essas coisas, eu vou 
começando por aí, aí, encaixa. (Profª 5). 

 
A gente se organizou pra o segundo semestre, pra começar em julho fazendo. Já 
fizemos planejamento, e agente vai fazer uma oficina com eles de vendas. Venda e 
compras de alguns objetos né?[...] E depois agente vai trabalhar gráficos em cima 
disso. O que foi mais vendido, preço, o que era mais caro, essas coisas. [...] A gente 
vai fazer uma feira, envolvendo todas as turmas, como se fosse a feira de Ciências. 
Aí a gente vai fazer uma feira de matemática. (Profª 6). 

  
Eu trabalho, [...] mas esse ano assim, até agora eu não peguei gráficos ainda não, 
tabelas não né? Eu assim, gráficos e tabelas, comecei um pouquinho o ano passado, 
mas esse ano não, não entrei ainda não, porque, eles tão com muita dificuldade 
com a multiplicação e problemas também, vamos construir com muita dificuldade. 
(Profª 9). 
 

Uma vez que as professoras afirmaram trabalhar com representações gráficas, 

indagamos quais eram os objetivos que elas tinham ao trabalhar com essas representações 

com seus alunos. Elas apontaram diferentes aspectos os quais agrupamos em três blocos de 

respostas/objetivos:  

 

1) Compreensão de mundo: (5 professoras) 
 

Que eles entendam um gráfico quando pegarem um jornal, uma revista. (PROFª 2). 
 

Compreender a vida cotidiana, o que está em volta. (PROFª 3). 
 

Que eles consigam entender o que tem lá fora. (PROFª 9). 
 
2) Aprendizagem dos símbolos que expressam a representação em si: (4 professoras) 

 
Aprender a sintetizar uma idéia, a fazer leitura sintética de alguma coisa. (PROFª 
5). 

 
Desenvolver o raciocínio lógico; saber fazer a leitura da situação baseado em um 
gráfico. (PROFª 7). 

 
Saber ler a informação condensada e explicar o que está ali. (PROFª 8).  

 
3) Não explicitaram objetivos, porque não trabalhavam com gráficos ou porque só 

trabalhavam ocasionalmente: (6 professoras). 
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Só trabalho quando o livro dá sugestão, mas não o livro deles, o de terceira, e só no 
final do ano, aí falo um pouco. (PROFª 12). 

 
Só trabalho em geografia quando vêm escalas de mapas... só trabalho tabelas 
porque o gráfico em si é muita abstração e também eles têm dificuldades de ler 
pequenas coisas. (PROFª 13). 

  

As duas professoras que informaram não trabalhar com representações gráficas 

estavam entre as que não utilizavam o LD de Matemática adotado na Rede. Elas 

consideravam que era um “conteúdo muito difícil” para os alunos (Profª 14), e eles “não 

tinham condições de entender” (Prof ª 15). 

Questionamos ainda, o que consideravam essencial ensinar/aprender sobre gráficos. 

Como era de se esperar, apenas as professoras que afirmaram trabalhar com gráficos na 

questão anterior é que responderam a essa questão. Encontramos respostas que faziam 

referência a compreensão da vida cotidiana, a coleta de dados, ao preenchimento de tabelas, a 

leitura e interpretação de um gráfico, a “montagem” de um gráfico, entendimento do desenho 

gráfico, a capacidade de sintetizar uma idéia e “mostrar” como está sintetizado e a capacidade 

de compreender o que é pesquisa.  

Podemos argumentar, então, que a maioria afirma trabalhar com representação gráfica 

considerando ora a função dos gráficos ora a representação em si. 

Como mencionado acima, das cinco professoras que não utilizavam o livro didático, 

duas não trabalhavam com representações gráficas, as outras três professoras estavam entre as 

que não explicitaram objetivos claramente (Profªs 10, 12 e 13), ou seja, as professoras que 

consideravam ora a função ora a representação dos gráficos estavam entre as que utilizavam o 

LD. 

Se a representação em gráficos e tabelas é um conteúdo recentemente introduzido nas 

séries iniciais e, portanto, pode ainda não ser de domínio de todas as professoras, a resolução 

de problemas de estruturas aditiva, ou seja, problemas que envolvem adição e/ou subtração, é 

um conteúdo que sempre foi trabalhado nas séries iniciais. Assim, resolvemos investigar se, 

diferentemente da questão anterior, elas trabalhavam com esses tipos de problemas e se 

tinham clareza dos objetivos a serem alcançados.  

Quando questionadas se trabalhavam com resolução de problemas de estruturas 

aditivas, todas as professoras afirmaram trabalhar. Assim como nas respostas das professoras 

em relação às representações gráficas, também agrupamos as respostas relacionadas à 

resolução de problemas em blocos: 
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1) Compreensão do cotidiano: (6 professoras).  

 
Lidar com os problemas do dia a dia. (Profª 2). 

 
Ajudar a ter uma prática cotidiana. (Profª 3). 

 
Ele aprender a solucionar problemas sociais; que eles solucionem problemas da 
vida. (Profª 5). 

 
      2) Aprendizagem da resolução de problemas em si: (7 professoras). 

 
Primeiro interpretação de texto, depois a praticidade; conseguirem resolver 
problemas. (Profª 6) 

 
Que compreendam a noção de adição e subtração; quando necessitam juntar, tirar. 
(Profª 8). 

 
Que ele tenha noções do somar, do subtrair; de operações inversas. (Profª 11). 

 

Duas professoras não explicitaram objetivos para o trabalho com resolução de 

problemas de estruturas aditivas. 

Em relação ao que seria essencial ensinar/aprender sobre resolução de problemas de 

estruturas aditivas, encontramos respostas relacionadas à compreensão de mundo, 

preocupadas com a função social da aprendizagem de resolução de problemas de estruturas 

aditivas e relacionadas com a aprendizagem da resolução de problemas em si como: “É 

essencial para facilitar as operações multiplicativas” (Profª 2), ou “Encarar desafios, ter 

paciência e competência para resolver” (Profª 5). 

Percebe-se que os objetivos apresentados para os dois conteúdos foram relacionados à 

função ou a compreensão do conceito em si. Dessa forma, o conteúdo não foi um fator 

diferenciador quando relacionado aos objetivos do ensino, o que significa que as mudanças 

quanto a abordagem do conteúdo declaradas pelas professoras estavam relacionadas a 

metodologia adotada por cada uma delas e não foram diferentes em função do conteúdo 

abordado.    

Reportamos-nos então as perguntas relacionadas ao Livro Didático adotado na Rede e 

ao processo de escolha do mesmo. Inicialmente buscamos identificar as opiniões das 

professoras sobre o LD. De um modo geral mesmo as professoras que utilizavam o LD, 

consideravam-no inadequado em alguns aspectos para o desenvolvimento do trabalho em sala 

de aula. A seguir, apresentamos os argumentos de algumas professoras: 

 

Acho que tem algumas coisas boas pra trabalhar e outras não muito boas, como 
todo livro né? Essa parte mesmo de fatos matemáticos, [...] ao invés de deixar um 

 88



espaço pro aluno pensar, ele vai colocando todas as atividades uma abaixo da 
outra, sem dar pausa pro menino pensar, sem dar tempo pro menino assimilar se é 
aquilo mesmo, entendesse? E pelo fato também de o menino não ter espaço pra 
responder no livro, é o fim, quando vai pro caderno perde todo. (Profª 1). 

 
Eu acho bom, só acho que ele é um nível muito elevado pros meninos da Rede, 
entendesse? Aí eu acho assim, antes de você passar pra eles você tem que ler, você 
mesmo ter um entendimento do livro, do que você vai passar pra eles, antes de 
passar pra eles. (Profª 2). 

 
Eu acho ele bem eclético. [...] tem situações aí que eu realmente nem trabalho, 
porque tá fora da nossa realidade, entendeu? Outras eu trabalho, procuro aproveitar 
da melhor maneira que posso... (Profª 3). 

 
(...) Eu não gosto não. [...] eu mesmo não gosto do livro dele não. [...] mas o MEC 
tem que ver a realidade que realmente tá dentro da sala de aula. Às vezes você quer 
um recurso para lhe auxiliar dentro sala de aula e esse livro... você não, você tem 
que desmembrar o livro todinho pro aluno entendeu? [...] Eu pego, a linguagem 
dele boto lá embaixo pra os meninos poder chegar...” (Profª 4). 

 
Péssimo, troquem. Péssimo, complexo para o aluno entender. [...] você tá vendo 
um assunto, de repente você já tá vendo outro em outra graduação [...] porque tem 
quando a divisão dá exata, quando dá inexata, quando você, [...] em termos de 
conteúdo, ele é muito apressado, o aluno não pensa daquele jeito não. (Profª 7). 

 

Como vimos os argumentos levantados pela professoras em relação ao livro didático 

adotado na rede convergem para a questão da inadequação do mesmo para a realidade e nível 

dos alunos. Para a maioria das professoras, o livro tem “um nível muito alto”, é “fora da 

realidade” e “complexo para o aluno entender” e essa complexidade se dava principalmente 

por conta da forma como eram propostas as atividades. De acordo com as professoras, a 

forma de apresentação tanto dos conteúdos quanto das atividades era pouco apropriada para 

trabalhar com os alunos da Rede que chegam ao 2º ano do 2º ciclo com uma defasagem na 

aprendizagem e não conseguem usar o livro de forma autônoma, necessitando da “ajuda” da 

professora para resolver as atividades propostas. 

Em seguida, buscamos identificar a participação das professoras no processo de 

escolha do livro didático e se essa participação poderia de alguma forma influenciar a decisão 

quanto ao seu uso.  

Questionadas sobre o processo de escolha do livro didático, realizado em 2004 pela 

Rede, sete professoras afirmaram ter participado do mesmo. Segundo elas, os livros foram 

disponibilizados aos professores que individualmente folheavam e, em pequenos grupos, 

decidiam qual deveria ser adotado. Uma relação dessa escolha era entregue a supervisora ou 

diretora da escola, que encaminhava a Secretaria de Educação do Município e, a partir daí, 

elas não sabiam dizer qual era o procedimento adotado. 
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Das sete professoras que participaram do processo de escolha, só uma recebeu o livro 

que havia escolhido. Nessa ocasião, a rede municipal optou por adotar uma única coleção 

didática para todas as escolas como forma de ter um currículo mais unificado entre suas 

escolas. Dessa forma, essas professoras não utilizaram o livro que haviam escolhido. Por 

outro lado, nenhuma das professoras que não recebeu o livro escolhido se lembrou qual teria 

sido a sua opção em relação ao livro de Matemática. 

Perguntamos então, se mesmo sem ter sido adotado o livro por elas escolhido se as 

mesmas o utilizavam. Das 15 professoras, 10 afirmaram utilizar o livro didático de 

matemática propondo que os alunos resolvessem atividades que elas selecionavam. Quatro 

professoras que não utilizam o livro didático e também não participaram do processo de 

escolha afirmaram que não adiantaria ter participado porque “o livro escolhido não chega” 

(Profª 10); ou “não ganha licitação” (Prof 13); ou que “pelos comentários das meninas, não 

adianta escolher que não vem” (Profª 14). 

O quadro abaixo mostra a relação entre ter participado do processo de escolha do livro 

didático, ter recebido o livro escolhido e a utilização ou não de livro didático em sala pelas 

professoras: 

 

SITUAÇÃO TOTAL 

Participou/ recebeu o escolhido/utiliza 1 

Participou/não recebeu o escolhido/ utiliza 5 

Participou/ não recebeu o escolhido/não utiliza 1 

Não participou/ utiliza 4 

Não participou/ não utiliza 4 

 

Observa-se que o fato de ter participado ou não do processo de escolha do livro 

didático não determinou a utilização do mesmo pelas professoras uma vez que temos igual 

número de professoras que não participaram e que o utilizam ou não (quatro). Percebe-se 

também que o fato de não ter recebido o livro indicado não foi fator decisivo para a utilização 

uma vez que temos 5 professoras nessa situação e apenas uma que não recebeu o livro 

escolhido que não o utiliza.  

Nossos dados não confirmam a argumentação de Costa Val et al. (2001), a qual diz 

que os critérios de escolha dos livros, apontados pelos professores de forma explícita ou não, 
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“nortearão todo o julgamento posterior” das obras em relação à sua adequação, regulando 

assim, as condições e decisões sobre o uso ou não das mesmas. 

Quando perguntamos as professoras se elas utilizavam o livro adotado na rede para 

preparar as suas aulas, 7 responderam positivamente e as outras não o utilizavam 

argumentando:  

 
Não utilizo porque não preparo a aula. (Profª 5);  

 
Utilizei para colocar os conteúdos na caderneta, mas para preparar a aula utilizo 
outros livros. (Profª 1);  

 
Os alunos não pensam da forma que o livro traz os conteúdos. (Profª 7). 

  
 Essas três professoras que não utilizavam o livro para preparar suas aulas, o utilizavam 

a partir de atividades que escolhiam e decidiam no momento mesmo da aula. Elas escolhiam a 

atividade que naquele momento ajudasse a fazer o aluno “compreender” o que estava “dando” 

independente da seqüência em que aparecia no livro didático. Portanto, elas decidiam qual o 

momento adequado de introdução de determinadas atividades, mesmo que de forma bem 

pouco planejada. 

Esses resultados coincidem com os encontrados por Silva (2004), em que, de acordo 

com suas declarações, as professoras produziam “alterações nas propostas” do livro quando 

do seu uso em sala de aula. Embora no nosso caso, essa referência esteja limitada 

inicialmente, as professoras que não utilizavam o livro para preparar suas aulas. 

Perguntamos também se as professoras utilizavam outros livros na sala para trabalhar 

com os alunos. A maioria respondeu afirmativamente, embora esse uso estivesse muito mais 

relacionado a um apoio para o trabalho delas, de “tirar atividades”. Dessa forma, ao responder 

a essa pergunta (pergunta 6), as professoras antecipavam também a resposta da pergunta sobre 

a utilização de outros livros para preparar atividades (pergunta 14 do item Livro Didático), 

como veremos nos extratos de algumas professoras a seguir: 

 

Uso, uso. Tem livros aí que eu acho mais interessante do que esse, aí eu pego 
atividade dele pra usar. [...] Eu tenho uma coleção que é só pra 4ª série, então 
assim, [...] o mês de fevereiro eles trabalham ordens e classes, o mês de março eles 
trabalham valor posicional, sucessor (Profª 1). 

 
Com certeza. [...] Eu faço uma merchandising, [...] não só de um livro, saio 
pegando de um e de outro, lendo um pouquinho daqui, de acolá, porque não dá pra 
ficar em um só [...] Não é bem o livro todo. É mais ou menos assim, pego, 
seleciono o conteúdo, aí o conteúdo é esse, de acordo com... Aí eu vou, fulano faz 
tal exercício, aí eu boto, [...] dia tal é outro conteúdo aí faço, entendeu? É de vários 
livros. (Profª 4). 
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Tanto as professoras que utilizavam o LD adotado na Rede, quanto as que não o 

utilizavam, afirmaram selecionar também atividades de outros livros para trabalhar com os 

alunos em sala. A maioria para diversificar as atividades e outras por considerar que havia 

livros “mais interessantes” e exercícios bem “melhor estruturados”. 

Ainda assim, quando perguntadas se o livro didático adotado na rede as ajudava na 

organização do trabalho a ser realizado em sala de aula, as professoras que o utilizavam 

responderam afirmativamente, como podemos observar nos estratos a seguir. 

 

Ajuda. Principalmente no começo do ano quando você tá fazendo planejamento, 
certo? [...] Na 4ª série eu não tinha assim noção de quais os assuntos que eu ia ver, 
então, se eu não tivesse um livro pra me situar, eu tinha ficado perdida ne? (Profª 
1). 

 
Mesmo fazendo uma crítica a ele, mesmo achando ele muito pesado, ele ajuda. [...] 
Ele me ajuda porque às vezes assim, [...] na minha primeira 4ª série mesmo eu tive 
muita dificuldade [...] como é que eu vou passar aquilo pro aluno, como é que eu 
vou chegar no aluno? Aí eu tive que ler, buscar nele, né. O conteúdo. (Profª 4). 

 
Tem idéias, né? Pra gente ter idéias de como pode dar aquele conteúdo. Eu tenho a 
minha forma, mas nem sempre a minha é a mais correta, [...] então às vezes eu 
busco idéias. É mais pra questão das idéias né? Como é que eu posso dar, eu tenho 
essa minha forma de dar, mas eu não tô chegando no aluno. Então, qual outra que 
eu posso usar? Então busco no livro a indicação que ele dá pra gente poder 
melhorar, né? (Profª 8). 

 
Ao falarem sobre a forma de ajuda proporcionada pelo LD adotado na Rede, as 

professoras fizeram referências explícitas à seleção de conteúdos e atividades para 

organização do planejamento, bem como ao tipo de abordagem dos mesmos em sala de aula 

com os alunos. 

Assim, as respostas das professoras mostram que o tipo de consulta ao livro, realizado 

por elas enquanto ajuda ao trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, faz com que o livro de 

certa forma determine os conteúdos e condicione suas estratégias de ensino, e parecem indicar 

que, de fato os livros se tornam decisivos em relação ao que e como se ensina, como 

argumentado por Lajolo, 1996 e Romanatto, 2005. 

 Admitindo que a rigor, ao professor compete definir suas opções metodológicas, 

podemos falar que o livro didático não determina, mas contribui na indução de estratégias de 

ensino, mas sem desconsiderar que muitas vezes as orientações e atividades contidas no livro 

didático são reproduzidas em sala de aula. 

 Embora as professoras tenham afirmado que também utilizavam outros livros com os 

alunos para preparar suas aulas, os livros nos quais elas se baseavam para “planejar” o que 
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“passar” para os alunos, era, de acordo com suas declarações, o livro didático adotado na 

Rede. 

Perguntamos também as professoras, se elas já haviam lido o Manual do Professor do 

LD adotado na Rede. A maioria das professoras afirmou que o consultava quando tinha 

alguma dificuldade. Apenas uma disse que “tinha que ler” para poder utilizar o livro. 

 

(...) eu leio só o que me interessa [...] Tem essas orientações aqui do lado azul né? 
(OLHANDO O LIVRO), dependendo, eu olho, [...] É porque ligeiramente quando 
você olha assim, que você vai aplicar uma atividade, aí você não liga né? Por 
pouca curiosidade também, né? Agora essas aqui (OLHANDO O LIVRO) de traz 
aqui, eu só leio mesmo se tiver tempo, se tiver assim alguma dúvida do tipo, meu 
Deus, como é que eu vou dar esse assunto? Aí minha filha tudo que cair na minha 
mão eu leio. (Profª 1). 

 
(...) eu ainda tô lendo [...] Ele vem as explicaçõezinhas né? De como a gente agir, o 
que é que a gente tem que fazer ali, naquela questão aí tem, né? O lembretezinho: o 
professor aqui pode fazer trabalho em grupo, pode reunir a turma assim, assado, 
pode levar a turma pra fora do ambiente escolar e mostrar a ela, entendesse? 
[...]Por que as vezes a gente quer, como é que se diz? Uma orientação né? Pra 
trabalhar. (Profª 2). 

 
Tem que ler né? (RINDO). Como é que eu vou saber usar o livro? [...] Bom, ele 
trabalha muito em espiral, Dante né? Ele começa o conteúdo, depois ele vai e volta. 
Eu não sei se é porque eu sou muito metódica, porque tem isso também né? Eu 
volto no conteúdo quando eu sinto que meu aluno não tem, não atingiu aquelas 
competências mínimas, aí eu volto, entendeu? Mas voltar por voltar. [...] eu não sei 
se é isso que ele quer passar com a forma que ele trabalha no livro né? Mas ele não, 
ele volta, vai e volta, ‘professora a gente não já viu isso?’ [...]  ‘a senhora tá falando 
tanto nisso, de novo professora?’, aí eles questionam né? Aí eu já sei que eles já 
tão, tem que mudar.  (Profª 4). 

 

Como vimos acima, as professoras se reportavam ao Manual do Professor quando 

tinham dúvidas sobre o que e como trabalhar determinados conteúdos. Ainda assim, 

insistimos em perguntar o que elas achavam das orientações ao professor presentes no Manual 

e como era de se esperar, elas não apresentaram uma resposta objetivamente, a maioria 

reiterou a resposta dada à questão anterior, ou seja, que “estava lendo” ou apenas lia quando 

tinham alguma dificuldade em como trabalhar determinados conteúdos. Apenas a Professora 

4 relatou que as orientações presentes no manual a ajudavam quanto à utilização do livro em 

sala de aula, como podemos observar a seguir: 

 
Elas me ajudam, ajuda porque esclarece como utilizar o livro, esclarece como é que 
eu vou trabalhar com os alunos, avaliar, embora cada professor avalie do seu jeito 
né? Mas auxilia muito. (Profª 4). 
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Percebemos que a professora acima afirma que o manual a ajuda em relação a sua 

forma de trabalhar, assim como as demais professoras haviam declarado anteriormente. Essa 

não explicitação sobre as orientações do livro pela maioria das professoras, parece também 

estar associada a sua não familiaridade com o mesmo, já que elas afirmaram só consultar o 

livro para planejar e quando sentiam dificuldade com algum conteúdo específico. 

A exemplo do que ocorreu com duas questões anteriormente, também agrupamos as 

respostas das professoras sobre o uso de materiais para preparar suas aulas (questão 15) e seu 

uso efetivo nas aulas com os alunos (questão 16), porque ao apresentarem as respostas para a 

primeira as professoras naturalmente responderam também a segunda, pela própria inter-

relação entre ambas, como podemos observar a seguir: 

 

Concretos, [...] a gente tá trazendo retro-projetor, material concreto, anéis, 
pulseiras, notas pra trabalhar com ele a questão do concreto, né? E do raciocínio 
lógico, usando o concreto pra o raciocínio lógico, [...] E partimos pra vários 
exercícios assim, com lógica e usando material concreto. (Profª 8).  

 
(...) quadro valor lugar [...] bolei um joguinho e aí a gente jogou com as paletinhas 
de picolé, com uns quadrozinhos lá, certo? E aí eu peguei o palitinho e passei para 
o quadro e aí depois eu troquei o palitinho... (Profª 7). 

 
Utilizo material dourado né? A gente tem o Ábaco que eu trabalho com eles. A 
gente trabalhou com objetos que eles trouxeram de casa, eu selecionei, botei uma 
lista, o que eles tivessem em casa trouxessem e a gente trabalha dessa forma assim. 
(Profª 6). 

 
Outros materiais eu uso [...] reportagem, coisa de jornal, eu trago mapas, uso 
joguinhos que eu mesma faço, dominó. Um jogo que eles levantam uma 
plaquetinha e um vai fazendo a pergunta ao outro com a resposta que tem [...] 
joguinhos que eu mesmo faço, que eu mesmo fabrico, faço em casa ou com eles 
mesmos, eles confeccionam. (Profª 5). 
 

Assim, o uso de materiais diferenciados, parecia ser importante para o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula, tanto para as professoras que utilizavam o livro 

didático, quanto para as que não o utilizavam. 

Buscando ainda identificar o nível de familiaridade das professoras com o livro, 

perguntamos (as que disseram utilizar o livro didático) se lembravam de alguma atividade 

com gráficos. A maioria delas disse não lembrar ou não ter olhado ainda, pois a parte que têm 

gráficos fica no final. Apenas uma professora lembrou que tinha uma atividade com gráficos 

sobre compras. De fato, o capítulo específico do livro em relação à estatística é o penúltimo 

do livro, no entanto, não identificamos nenhuma atividade relacionada a compras. 
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Fizemos a mesma pergunta em relação às estruturas aditivas buscando investigar se 

para um conteúdo há mais tempo trabalhado nas escolas elas se lembrariam. Todas afirmaram 

que tinha, mas também não lembravam quais. Uma delas fez referência a algumas atividades, 

dizendo que tinham algumas com “dados interessantes do dia a dia do menino, como futebol, 

camisas de futebol” (Profª 4). 

Nesse sentido, os dados parecem indicar que as professoras têm pouca familiaridade 

com o livro adotado na rede, no que se refere às propostas de atividades relacionadas a 

gráficos e resolução de problemas. 

Como elas não se lembravam, o livro foi disponibilizado para que folheassem e 

indicassem alguma atividade interessante sobre gráficos e outra sobre resolução de problemas 

de estruturas aditivas. Nesse momento buscávamos mais uma vez compreender o que 

consideravam importante de ser trabalhado em relação a representações gráficas. Ainda assim, 

a maioria delas não indicou. Elas tiveram dificuldades em identificar atividades relacionadas 

aos conteúdos propostos, manuseando... manuseando, até que desistiam. Mais uma vez 

observamos a pouca familiaridade com o mesmo. 

Nas poucas vezes que indicaram uma página, ela nem sempre correspondia à atividade 

solicitada tanto para gráficos como para resolução de problemas de estruturas aditivas. Uma 

das professoras, por exemplo, indicou uma página (página 66) como havendo atividades 

relacionadas à resolução de problemas de estruturas aditivas, onde todas as atividades 

propostas são de estruturas multiplicativas. Outra professora indicou como tendo atividade 

interessante sobre gráficos em outra página (na página 245) em que os problemas propostos 

trabalham com redução e ampliação de figuras. 

Ao indicarem as páginas que teriam atividades relacionadas a gráficos, e que de fato 

correspondia ao conteúdo em questão, essa indicação pareceu ser muito mais pelo fato de 

haver um gráfico bastante visível na página, do que pela atividade em si, pois não 

explicitavam qualquer comentário sobre a mesma. Por exemplo, a Profª 1 indicou as páginas 

236 e 237, em que de fato aparecem atividades relacionadas a interpretação de gráficos que 

ocupam mais da metade da folha do livro (pág. 236).  

Enfim, observamos que algumas professoras apresentaram dificuldades em selecionar 

atividades tanto relacionadas ao trabalho com gráficos como a resolução de problemas de 

estruturas aditivas, embora houvesse um quantitativo maior entre as que não indicaram 

gráficos, havendo inclusive uma que não indicou porque “ainda iria trabalhar” então não 

“sabia dizer”. 

 95



Um dado interessante é que, entre as dez professoras que afirmaram utilizar o livro 

didático de matemática, sete delas tinham mais de um ano de docência consecutivos na quarta 

série, isso significa que estavam trabalhando também há mais de um ano com o mesmo livro. 

A escolha do livro didático ocorre a cada três anos e a última havia sido em 2003, para os 

livros a serem utilizados em 2004, 2005 e 2006, sendo este último, o ano de nossa pesquisa.  

Assim, embora Coutinho (2004) aponte a estratégia do MEC de realizar a escolha dos 

livros didáticos a cada três anos, como um fator que “possibilita que os professores se 

apropriem do material...” não foi o que pudemos constatar em nossa pesquisa, na qual a 

metade das professoras que utilizavam o livro, sequer conseguiu indicar uma atividade 

relacionada a cada um dos conteúdos solicitados, ainda que o consultasse. 

A professora 2, por exemplo, que estava entre as que já havia utilizado o livro 

anteriormente, demonstrou bastante dificuldades em selecionar e indicar atividades 

relacionadas aos conteúdos que solicitamos, mesmo consultando o livro, como podemos 

constatar no extrato da entrevista apresentado a seguir: 

 

Pesquisadora: “... Eu estou com esse livro aqui, que é o livro adotado. Olhando o 
livro, dava pra ver assim alguma atividade sobre gráficos que você acharia 
interessante?”. 
Professora: EM SILÊNCIO (olhando o livro). 
Professora: “É, eu já fiz uma com eles assim, mais ou menos desses assim, de eles 
pintarem, tá vendo?” (mostrando a atividade na página do livro). 
Pesquisadora: “Ah esse da página 245?”. 
... 
Professora: “Eu ainda tô aqui com eles oh, tô exatamente nessa página aqui, eu 
vou seguindo”.  
Pesquisadora: “Que página é essa?”. 
Professora: 52. 
Professora: “Inclusive eu tô trabalhando esses problemas com eles, tô nessa 
página, aí até agora o que eu já fiz com ele quer dizer, até agora eu ainda não dei 
gráficos, né? Que eu disse a você, eu dou gráficos no segundo semestre”. 
Pesquisadora: “E de resolução de problemas, envolvendo adição e subtração?”. 
Professora: “Tem aqui, oh, até agora eu resolvi esses aqui com eles”. 
Pesquisadora: “Esse da página 23, você acha que não tem no seu livro?”. 
Professora: “Tem não. Não lembro disso aqui não, inclusive eu já passei por isso, 
por essa página, eu tenho a impressão que não tem esse gráfico não, desse, dessa 
maneira aqui não” (FOLHEANDO O LIVRO).  

 

Assim, apesar de estar utilizando o LD adotado na Rede a mais de um ano e afirmar 

que “seguia” o livro, a professora acima, demonstra não ter familiaridade com o mesmo, pois 

não reconhece as atividades que constam nele, mesmo afirmando já “ter passado” pela página 

em que se encontra as atividades que estão sendo observadas. 
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A partir dos resultados apresentados não identificamos entre as professoras, 

características comuns que definissem um perfil das que afirmaram utilizar o livro ou não, 

pelo menos a partir dessa entrevista. 

Embora não tenhamos identificado uma relação direta entre os aspectos relativos a 

idade e tempo de atuação no magistério e/ou na Rede Municipal de Ensino do Recife e nem 

entre a formação das professoras com o fato de utilizarem ou não o livro didático, em suas 

falas, um outro aspecto chamou a nossa atenção, especialmente entre as professoras que não 

utilizavam o livro. 

Nos diálogos mantidos antes e/ou após as entrevistas, elas relataram aspectos que, 

digamos, não “ousaram” dizer enquanto suas falas estavam sendo gravadas. Essas professoras 

que não utilizavam o livro explicitaram que não tinham o desejo de permanecer em sala de 

aula falando da atuação na sala de aula na Rede, como se fosse um “peso”, demonstrando que 

permaneciam por necessidades relacionadas ao aspecto financeiro: uma delas disse que estava 

aguardando completar o tempo para que pudesse se aposentar, “não via a hora” de poder sair 

de sala de aula (Profª15); uma segunda, disse que como tinha feito o magistério, fez a seleção 

para entrar na Rede pela estabilidade do emprego, para “poder pagar a faculdade” e que iria 

permanecer na mesma até concluir o curso de Relações Públicas, pois não queria “passar a 

vida numa profissão tão desvalorizada”, sem perspectivas de melhora (Profª14); outra estava 

estudando para uma seleção interna na Rede para Coordenação Pedagógica, pois “não 

agüentava mais ficar em sala de aula”, pois o desgaste era muito grande (Profª12); uma 

relatou que se “encantava” com o trabalho que fazia na escola que trabalhava no horário da 

manhã, pertencente a rede privada de ensino, mas que quando entrava na escola pública, 

parecia que estava entrando no “inferno”, não conseguia gostar de nada “daquilo ali”, e 

afirmou literalmente que permanecia na mesma porque “precisava do salário” (Profª 13); 

finalmente, a quinta estava aposentada pela Rede Estadual de Ensino, onde tinha atuado 

sempre como dirigente de escola, saindo apenas nos dois últimos anos para que pudesse 

incorporar alguns benefícios financeiros a aposentadoria, e como “abriu concurso” na Rede 

municipal logo após ter-se aposentado, decidiu faze-lo para poder com o salário pagar a 

faculdade das filhas, mas que não sabia até quando iria “agüentar aquela vida de peão”. 

Esses relatos indicam que as professoras que não utilizavam o livro demonstravam ter 

em comum, a insatisfação em estar atuando no trabalho de docência. Na verdade essa foi a 

grande diferença verificada entre os dois grupos de professoras: as que utilizavam e as que 

não utilizavam o livro didático de Matemática.  
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Nesse momento cabe a reflexão sobre se, de fato, os livros didáticos oferecem tantas 

facilidades ao trabalho do professor, especialmente a partir das avaliações e classificações 

realizadas pelo MEC, como tem sido levantado na maioria dos trabalhos envolvendo o tema 

(Freitag, et al, 1989; Romanatto, 2005). Nossos resultados nos mostram que são as 

professoras que em seus discursos indicam estar “comprometidas” com outros projetos, que 

não o da docência, as que não utilizavam o livro didático em sala de aula com os alunos. 

Assim, o livro didático ao contrário de facilitar o trabalho do professor, dificulta. Dificulta 

uma vez que exige do mesmo compreender os conceitos que estão sendo trabalhados, saber 

explicar para os alunos estratégias de resolução, enfim, exige do professor que ele se aproprie 

de conceitos e didáticas que o mesmo desconhece. 

De acordo com Silva (2004), algumas professoras substituem o livro didático melhor 

avaliado pelo MEC, que trazem propostas “inovadoras” por outros que não tiveram uma 

avaliação tão positiva, mas que trazem propostas que elas “dominam”, pois os livros melhor 

avaliados apresentam “maiores exigências” para o desenvolvimento do trabalho em sala de 

aula. A autora afirma ainda que o uso do livro tem uma “má repercussão” em algumas escolas 

por conta do “sentimento de impotência” das professoras diante das dificuldades para 

desenvolver sua prática pedagógica a partir dos mesmos. 

As professoras participantes de nossa pesquisa que não utilizavam o livro didático 

adotado na Rede, afirmavam “retirar atividades” de outros livros considerados “mais fáceis” 

para os alunos. Segundo Mandarino (2006) é provável que os professores inseguros de seus 

conhecimentos não adotem livros didáticos que os coloquem em situações embaraçosas, 

dando preferência a livros didáticos onde os conteúdos serão apresentados de forma 

simplificada, com ênfase em procedimentos e não em conceitos. 

Nesse sentido, usar o livro didático não ofereceria as facilidades declaradas em vários 

trabalhos, mas ao contrário, colocaria muito mais exigências ao professor, como as próprias 

professoras relataram na pesquisa acima mencionada. Essas exigências estariam relacionadas, 

entre outros aspectos a “necessidade de atualização profissional” para que seja possível 

realizar um trabalho “coerente com os pressupostos” expressos no livro didático. 

Assim, utilizar o livro didático, pelo menos a partir das avaliações do mesmo 

realizadas pelo MEC, demanda trabalho, pois requer do professor conhecimento e, em geral, 

mudança de postura no trabalho realizado em sala de aula, uma vez que a maioria dos livros 

traz propostas pedagógicas de cunho interativo e possui atividades que privilegiam o trabalho 

cooperativo entre os alunos como condição para sua realização. 
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Nesse sentido, as professoras que utilizam o LD seriam as que buscam realizar uma 

prática pedagógica em consonância com as atuais tendências educacionais propostas em 

documentos oficiais (PCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais e, em especial, no LD), 

tendendo assim, a desenvolver um trabalho que se configure enquanto possível de contribuir 

para a formação do aluno de uma forma geral e em relação ao conhecimento matemático em 

particular. 

Dessa forma, faz-se necessário aprofundarmos nossas análises, considerando as 

relações entre o que dizem as professoras sobre sua forma de utilização do livro didático e o 

que efetivamente realizam na sala de aula. 

Assim, no próximo capítulo, analisaremos de que forma efetivamente as professoras 

utilizavam o livro didático de Matemática ao trabalhar Estatística e Estruturas Aditivas. 

Buscaremos refletir sobre as estratégias realizadas pelas professoras no desenvolvimento de 

cada um deles, identificando semelhanças e diferenças existentes ou não, em suas práticas 

didáticas de sala de aula com o uso do livro didático e também se suas escolhas didáticas são 

influenciadas ou não pelas orientações ao professor presentes no livro. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DO USO DO LIVRO 
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5.1 COMO AS PROFESSORAS UTILIZAM O LIVRO DIDÁTICO DE 

MATEMÁTICA  

 

Como apresentamos no capítulo anterior, realizamos inicialmente entrevistas com 15 

professoras das diferentes Regiões Político-administrativa da cidade do Recife. Nessas 

entrevistas identificamos 10 professoras regentes atuando no 2º ano do 2º ciclo que disseram 

utilizar o livro didático de matemática em suas aulas. 

Nesse capítulo, apresentamos a análise de observações de aulas de algumas dessas 

professoras, buscando analisar como as mesmas de fato utilizavam os livros didáticos em suas 

salas de aula.  

Inicialmente perguntamos as professoras se elas permitiriam que realizássemos 

observações em suas salas de aula. Entre as 10 professoras que afirmaram utilizar o LD, 8 

concordaram prontamente com as observações, dessa forma demonstrando reconhecer a 

importância de suas participações para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a 

análise de aspectos relacionados a prática da sala de aula. 

Entretanto, duas professoras alegaram algum tipo de objeção. Uma delas disse que só 

saberia se iria trabalhar com representações gráficas (um de nossos objetos de estudo) quando 

fizesse o planejamento do segundo semestre e a outra disse que não poderia afirmar que 

permitiria de forma generalizada uma vez que só considerava possível dar essa autorização 

antes do início da cada aula. 

Nosso objetivo era fundamentalmente observar como estavam sendo utilizados os 

livros nas aulas que versavam sobre um conteúdo recentemente inserido nos programas 

curriculares e poucas vezes apreendido na formação inicial e continuada das professoras: 

tratamento da informação. Por outro lado, para sabermos de fato se a forma didática utilizada 

pelas professoras alterava-se em relação a maior ou menor domínio conceitual do conteúdo 

explorado, resolvemos também observar aulas que se referiam à resolução de problemas de 

estrutura aditiva uma vez que esse conteúdo há muito vem sendo trabalhado nas formações de 

professor e ensinado nas escolas, tendo ocupado lugar central no currículo da matemática 

escolar (Onuchic, 1999; Onuchic e Allevato, 2005). Como argumenta Belfort (2003, p.12), as 

poucas pesquisas encontradas sobre uso de “livros-texto” parecem sugerir que a forma como o 

livro será utilizado pelo professor está ligada ao seu “conhecimento didático-disciplinar do 

conteúdo matemático”. 
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Para tal, realizamos oito observações de aulas de cada professora, sendo quatro 

envolvendo resolução de problemas de estrutura aditiva e quatro sobre representações 

gráficas. 

As observações das quatro professoras foram realizadas entre os meses de agosto a 

dezembro de 2006, totalizando 32 aulas observadas. Os dias e conteúdos das aulas foram 

combinados com as professoras de acordo com suas disponibilidades e com a forma como 

elas definiam os dias para o trabalho com a disciplina de matemática 

Três das quatro professoras que concordaram ser observada decidiram trabalhar 

inicialmente com resolução de problemas de estruturas aditivas e só depois com tratamento da 

informação e apenas uma delas iniciou com tratamento da informação, pois achava que já 

tinha trabalhado com os alunos, “todas as atividades que tinha no livro” envolvendo 

estruturas aditivas.  

Para a análise dos dados, iniciamos descrevendo o perfil de cada professora observada 

com o intuito de caracterizar as mesmas evidenciando semelhanças e diferenças em relação a 

seus percursos profissionais.  

Buscando mais uma vez preservar a identidade das professoras, novamente as 

nomeamos com números de 1 a 4, sem que essa denominação tenha relação direta com a 

realizada no capítulo anterior, ou seja, as professoras  1, 2, 3 e 4, observadas neste capítulo, 

não necessariamente correspondem as mesmas apresentadas com essa denominação no 

capítulo anterior. 

A professora 1 ensina a 12 anos em redes públicas de ensino. Sua primeira 

experiência como professora havia sido em uma turma de alfabetização e nos cinco anos 

seguintes em turmas de “aceleração”, 1º e 2º anos juntos, também como alfabetizadora. Nos 

últimos dois anos em que atuou no Estado, lecionou em turmas de 1ª e 2º anos do 2º ciclo. 

Após esse período, ela realizou um concurso para ser professora do município do Recife e 

vem acompanhando essa mesma turma desde que ingressou na rede, lecionou na 1º ano do 2º 

ciclo e, no momento da pesquisa, lecionava na no 2º ano do 2º ciclo basicamente com o 

mesmo grupo de alunos. Ela ensinava no horário da manhã e não exercia outra atividade 

remunerada. 

Essa professora apresenta uma formação extensa, tendo cursado magistério, curso de 

Eletrônica no CEFET, Ciências Contábeis, Pós-graduação em Administração Escolar e 

Planejamento e, finalmente, Pedagogia.  Essa quantidade de formações foi impulsionada pela 

busca de “ascender” na rede. 
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A professora 2 fez magistério entre os anos de 1994 e 1996 numa escola da rede 

privada de ensino, logo após ingressou no curso de Matemática e em seguida fez 

Especialização em Física, ambos pela Universidade Federal do Pará. Lecionou em várias 

escolas particulares, atuando do maternal ao ensino médio. Veio a Pernambuco há 7 anos para 

fazer um curso religioso (Missiologia) e não mais voltou. Ela relatou que aqui em 

Pernambuco, havia atuado em cursinho pré-vestibular. No ano da entrevista, estava 

lecionando na rede estadual de ensino de Pernambuco, na qual ia completar seu primeiro ano 

de ingresso, atuando em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de 5ª e 7ª séries. Na 

rede municipal de ensino do Recife ingressou havia 3 anos lecionando inicialmente em turmas 

de Educação Infantil e de 1º ano do 1º ciclo e no ano da entrevista estava atuando na 2º ano do 

2º ciclo.  

A professora 3 ensinava em uma turma do 2º ano do 2º ciclo, cursou Letras pela 

Universidade Católica de Pernambuco. Alguns anos depois fez o curso de Magistério em uma 

escola pública. Lecionava na rede há 8 anos e relatou já ter trabalhado desde a Educação 

Infantil ao 2º ano do 2º ciclo. O ano da pesquisa era o segundo consecutivo que trabalhava 

com esse ano e ciclo. 

A professora 4 fez o Magistério em escola pública, tendo concluído na década de 

1980. Tem o Curso de Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco, concluído em 

1990. Atua nas redes pública e privada de ensino atuando em turmas de 2º ano do 2º ciclo. Na 

Rede de Ensino do Recife ensinava nessas turmas há 15 anos consecutivos. 

Como descrito acima, as quatro professoras tinham nível de formação superior e todas 

tinham formação para o magistério em nível médio. A seguir, apresentaremos a análise de 

como as professoras observadas utilizavam o LD em suas aulas. 

Gostaríamos de destacar inicialmente que as quatro professoras participantes de nossa 

pesquisa utilizaram o LD em todos os dias em que observamos suas aulas. Embora isso possa 

parecer óbvio, pois utilizar o LD foi um dos critérios de escolha dessas professoras, não foi o 

que ocorreu em pesquisa realizada por Santos (2004), que pretendia observar professores 

utilizando o livro didático em suas práticas de sala de aula, e foi obrigada a mudar o foco de 

sua pesquisa porque os professores que afirmaram utilizá-lo, na realidade não o usaram 

durante quase dois meses de observação de suas aulas. 

Um outro ponto que consideramos importante refletir refere-se ao fato de que as 

quatro professoras, durante a entrevista inicial, afirmaram gostar do livro didático e que o 

mesmo oferecia algum tipo de contribuição para o desenvolvimento dos seus trabalhos em 
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sala de aula. Elas mencionaram alguns aspectos positivos em relação ao livro, e o tipo de 

ajuda recebido do mesmo, como podemos observar a seguir: 

 

(...) É bom. Eu gosto dele [...] me ajuda na questão dos exercícios né? A elaboração 
dos exercícios né? [...] Quando eu tenho alguma dificuldade de como eu dar aquele 
assunto, aí eu vou procurar lá, qual a idéia que ele tem, pro professor, aí eu busco 
sabe? Quando eu tenho alguma dúvida de como é que eu posso dar esse assunto, 
[...], pra eu ver, como é que ele explora isso, aí eu vou e busco né? [...] tem idéias 
né? Pra gente ter idéias de como pode dar aquele conteúdo. (Profª 1). 

 

A professora acima deixa claro que o livro a auxilia na busca de idéias quando ela tem 

dificuldades em relação às formas de propor os conteúdos e exercícios para os alunos. Esse 

aspecto também foi mencionado pela professora 2 como mostra o extrato a seguir.  

 

(...) eu gosto do livro [...], Ele tem muitas coisas assim, do dia a dia [...] Então eu 
acho que isso é muito importante dentro da Matemática, você partir de um 
cotidiano, de uma realidade dos alunos, [...] aqui atrás, tem muitas idéias, assim 
(folheando livro), como trabalhar adição, subtração com material dourado. (Profª 
2). 

 
Essa professora em outro momento diz que não sabe trabalhar sem o livro e é o que 

de fato observamos em suas aulas e que analisaremos mais adiante. É do livro que elas tiram 

os modelos das atividades a serem desenvolvidas. Mas será que elas têm clareza dos 

conteúdos que estão sendo explorados? Será que elas sabem quais conceitos devem ser 

trabalhados em função do conteúdo escolhido. Se não sabem vão ter que reduzir o que 

trabalham as proposições do livro. 

Já a professora 3 destacou que o livro era uma orientação para o seu trabalho 

ajudando-a na organização do seu plano de aula. 

  

Eu acho bom [...] As atividades são bem interessantes [...] o livro sempre é um 
norte pra gente né? [...] Ajuda, entendesse? [...] Por que às vezes a gente quer... 
como é que se diz? Uma orientação né? Pra trabalhar [...] Tiro realmente as coisas 
básicas que eu tenho que dar no conteúdo. Entendeu? Faço o meu plano de aula, 
entendeu? Então aí eu procuro tirar as coisas que eu tenho que passar pros alunos 
né? (Profª 3). 

 

A professora 4 destacou como aspecto positivo do livro a diversidade de exercícios 

propostas, como mostra o extrato a seguir: 

 

O livro eu acho assim, o livro não é ruim não, o livro é bom, ele tem exercícios 
excelentes, o conteúdo é muito bem apresentado, [...] Ele ajuda, ele tem muita 
coisa boa. Ajuda porque ele traz forma diversificada, ele tem muita forma, é, 
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exercícios diversificados, formas de apresentar o material, não é? De diversas 
maneiras. Então de uma certa forma só enriquece o meu trabalho.  (Profª 4). 

  

As professoras consideravam o livro como um todo, como sendo bom, e que o mesmo 

as auxiliava com idéias sobre como trabalhar os conteúdos e apresentavam atividades 

consideradas interessantes e diversificadas. 

Entretanto, apesar de considerarem o livro didático de matemática como sendo bom, 

as professoras também apresentaram ressalvas em relação ao mesmo. Elas citaram ressalvas, 

tanto em relação ao livro em si, como também a possibilidade de utilização do mesmo por 

parte dos alunos. Apresentaremos primeiramente as ressalvas relacionadas ao livro didático e, 

em seguida as relacionadas à sua utilização pelos alunos. O extrato a seguir, apresenta o que 

foi apontado em relação ao livro pela professora 1. 

 

Às vezes a quantidade de exercícios é muito pouca, não é? [...] E, às vezes a teoria 
não é muito [...] Então falta um pouco dessa História da Matemática [...] É bom, 
mas podia ser melhor. (Profª 1). 

 

Embora essa professora tenha afirmado anteriormente que o livro a ajudava na 

elaboração de exercícios, também considerou sua quantidade como sendo pouca. Ela 

mencionou ainda a falta de história da Matemática no livro. A pouca quantidade de exercícios 

foi mencionada também pela professora 3, como mostra o extrato a seguir: 

 
(...) ele não tem uma quantidade boa assim de problemas, de situações-problema, 
são muito poucos os problemas que tem né? (Profª 3). 

 
As considerações das professoras acima parecem estar relacionadas à insuficiência dos 

conteúdos e atividades propostas no livro para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. 

Nesse sentido, cabe refletir se o livro de fato deveria ser suficiente, pois como afirma 

Romanatto (2005), o livro didático, como qualquer outro recurso, terá sua importância 

condicionada à forma como o professor o utiliza para alcançar os objetivos a que se propôs, 

devendo saber enfatizar seus pontos fortes e ao mesmo tempo anular os pontos fracos 

presentes no mesmo. O texto didático embora passível de avanços, não se basta e está 

condicionado a maneira como aluno e professor se apropria dele, como afirma Frota (2005). 

De acordo com Bastos (2004), o fato de considerar que o livro deve conter uma 

quantidade suficiente de exercícios para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula a fim 

de garantir a aprendizagem dos alunos, indica que os professores vêem o LD como um 

manual de exercícios e nesse sentido a concepção de ensino-aprendizagem subjacente é a que 
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privilegia o treino e a memorização de conceitos e regras e a Matemática como sendo estática 

e não um corpo de conhecimento que se constrói a partir da investigação e da resolução de 

problemas. 

Um outro aspecto negativo citado pelas professoras estava relacionado à diagramação 

do livro como podemos observar no extrato a seguir: 

 
Às vezes ele explora muito o colorido [...] é muito colorido demais e intruncadinho 
(sic). (Profª 1). 

 

A professora 4 também mencionou esse aspecto, ao afirmar que os alunos assustavam-

se pelo excesso de informações e solicitações contidas em uma mesma página. O extrato a 

seguir refere-se à fala dessa professora. 

 

(...) a página do livro, eu acho ela muito cheia, né? E isso já assusta o menino. [...] 
então eu acho que o livro poderia reduzir o número de informações e questões ao 
mesmo tempo, numa mesma página, [...] eu questiono esse lado, da informação que 
o livro traz né? Da quantidade, e alguns dados... (Profª 4). 

 

As professoras afirmaram que o excesso de informações e questões apresentadas em 

uma mesma página (Profª 4) e o seu colorido (Profª 1), assustava e confundia os alunos, 

dificultando suas compreensões sobre o que estava sendo tratado. Assim, a forma de 

apresentação dos conteúdos e atividades propostas no livro parece ser para essas professoras, 

um aspecto importante. 

De acordo com Romanatto (2005), as ilustrações presentes nos livros são importantes, 

mas deveriam aparecer como auxiliares na compreensão das situações-problemas, no entanto, 

os livros didáticos, em particular os brasileiros abusam das ilustrações para desviar a atenção 

do conteúdo, deixando de ser um livro texto de qualidade para ser um objeto bonito e 

colorido, reduzindo o conhecimento a pequenas partes. 

Ao considerarem as páginas do livro cheias e coloridas, as professoras parecem 

perceber a importância da forma de organização das mesmas para a compreensão dos 

conteúdos aí veiculados, pois, como afirma Lajolo (1996), todos os componentes do livro 

didático são importantes para a aprendizagem, devendo ser apresentados em função da 

mesma, 

 

O que significa que a impressão do livro deve ser nítida, a encadernação resistente, 
e que suas ilustrações, diagramas e tabelas devem refinar, matizar e requintar o 
significado dos conteúdos e atitudes que essas linguagens ilustram, diagramam e 
tabelam. (Lajolo, 1996). 
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Nesse sentido, parecem pertinentes suas preocupações quanto ao aspecto da 

diagramação do livro didático de matemática utilizado em sala de aula com os alunos. 

Assim, as declarações das quatro professoras relacionadas tanto aos aspectos positivos 

quanto aos negativos do LD parecem indicar que a postura dos professores frente ao mesmo já 

não condiz com as apresentadas em outras pesquisas realizadas em décadas passadas. Nelas, 

afirmava-se que os professores ao utilizarem o livro didático se pautavam no mesmo para o 

trabalho em sala, sem questioná-lo em relação a quaisquer aspectos, fosse ele conceitual, 

metodológico ou ideológico como afirmam Freitag, et al (1989). As professoras participantes 

da nossa pesquisa, apesar de gostarem do livro de uma forma geral, apontaram aspectos 

negativos no mesmo, sem que isso se constituísse em motivo para sua não utilização em sala 

de aula com os alunos. 

Quanto às ressalvas relacionadas à possibilidade de utilização do livro pelos alunos, as 

professoras também afirmaram que o livro não deixava claro para os alunos, em alguns 

momentos, as suas proposições: 
 

(...) os esquemas de explicar, eles não são muito claros [...] Então às vezes a 
criança não entende, não compreende o que é que ta escrito aqui (Profª 1). 
 
Eu acho muiiito puxado pra 4ª série, muiiito. [...] é um livro muito aquém (sic) dos 
meus alunos. (Profª 2). 
 
(...) só acho que ele é um nível muito elevado pros meninos da Rede, entendesse? 
[...] às vezes eu acho a linguagem meio difícil pra os alunos né? (Profª 3). 
 
(...) não é adequado para os alunos da rede. (Profª 4). 

 

Constata-se, assim, que as professoras preocupavam-se com a compreensão das 

propostas do livro por parte dos alunos, o que de fato é adequado e relevante, pois o livro 

didático tem que ser apropriado para eles. No entanto, de acordo com Costa Val (2002, p.14), 

esses argumentos, relacionados à “depreciação do perfil” do aluno quanto as suas 

competências cognitivas, subestimam sua capacidade de aprendizagem e devem ser 

analisados com criticidade, a fim de que se percebam os motivos não declarados que eles 

encobrem. 

Ainda de acordo com Costa Val (op. cit, p.14), é necessário perguntar se essa 

dificuldade que se alega em relação ao aluno não diria respeito também a própria dificuldade 

das professoras para desenvolver um trabalho que envolve desafios desconhecidos em função 

do tipo de formação recebida, das condições de trabalho e da própria complexidade inerente à 

prática pedagógica. 
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No entanto, é possível realizar uma outra leitura a partir das reflexões acima: se os 

livros propõem aos professores desafios desconhecidos, utilizá-los de fato requer um 

investimento maior, ou pelo menos um investimento diferenciado, de tempo e trabalho por 

parte dos professores, o que corrobora os resultados encontrados no primeiro estudo desta 

pesquisa. 

Assim, a fase de transição vivenciada em termos de currículos se estenderia também 

ao desenvolvimento das práticas desenvolvidas pelos professores em sala de aula ao 

trabalharem Matemática, especialmente quando utilizando o livro didático. 

Na seção a seguir, apresentaremos os aspectos relacionados à utilização em si do LD 

no desenvolvimento dos conteúdos com os alunos em sala de aula.  

Nesse trabalho, não consideramos relevante quantificar o tempo de utilização do LD 

em sala de aula, como fizeram Askew et al. (1993) e Robitaille & Garden (1989), uma vez 

que nós informamos explicitamente as professoras que gostaríamos de observar aulas com a 

utilização do LD, o que pode ter interferindo no tempo de utilização do mesmo por essas 

professoras. 

 

 

 1) As professoras trabalham de forma diferenciada estatística e a resolução de 
problemas de estruturas aditivas? 

 

Um primeiro aspecto relacionado à utilização do LD está relacionado à opção didática 

feita pelas professoras. Nesse sentido buscamos investigar se elas tinham proposições 

didáticas diferentes em função do conteúdo trabalhado.  

Nesta seção, analisamos de que forma efetivamente as professoras utilizaram o LD 

para trabalhar com esses dois conteúdos, buscando identificar se existem relações ou não 

entre o tipo de conteúdo trabalhado e a abordagem didática adotada ao utilizar o LD de 

matemática.  

 Para tanto, destacamos inicialmente os aspectos relacionados ao tipo de estratégias9 

propostas pelas professoras ao solicitarem a realização das atividades e, em seguida, as 

utilizadas para a correção das mesmas. 

 

 

                                                 
9 O termo estratégia foi utilizado nesse estudo enquanto encaminhamentos didáticos, como as professoras 
desenvolviam seu ensino e não no sentido de estratégia como cálculo ou manipulação de força definida por 
Certeau, 2000. 
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1.1 Como as professoras propunham as atividades aos alunos? 

 

Durante o período em que observamos as aulas das professoras, fomos identificando 

algumas estratégias realizadas por elas, ao encaminharem a realização das atividades 

conforme podemos observar na tabela a seguir: 

 

TABELA 2: Estratégias utilizadas pelas professoras ao encaminharem a realização das 
atividades do livro didático. 
 

P1 
 

P2 
 

P3 P4 Estratégias utilizadas pelas professoras 
ao encaminharem a realização das 

atividades TI EA TI EA TI EA TI EA
1 Uso seqüenciado do livro X  X  X  X  
2 Explicação do conteúdo X    X  X X 
3 Explicação da atividade     X X X X 
4 Contextualização do conteúdo       X  
5 Contextualização dos dados da 

atividade 
      X X 

6 Apresentação de exemplo que não 
tinha no livro 

    X  X X 

7 Leitura do enunciado da atividade 
e/ou perguntas da mesma. 

  
 

  X X X X 

8 Demonstra a resolução de questões 
do LD e depois manda fazer a 
mesma e/ou outras no caderno. 

      X X 

9 Resolve oralmente junto com os 
alunos e depois manda responder no 
caderno. 

    X X X X 

10 Aguarda os alunos copiarem e/ou 
responderem a atividade no caderno. 

 X X X X X X X 

11 Orientação individual aos alunos.   X X   X X 
 

Uma primeira forma de encaminhamento na realização das atividades que observamos 

refere-se ao uso seqüenciado do livro uma vez que as professoras seguiram a paginação do 

livro ao trabalhar estatística só pulando algumas atividades que consideravam difíceis para 

seus alunos. É importante ressaltar, que nesse LD adotado, existe um capítulo específico 

intitulado Estatística e que o mesmo contém apenas 10 páginas, reduzindo dessa forma a 

quantidade de opções a serem realizadas pelas professoras. Já em relação à resolução de 

problemas de estruturas aditivas elas não seguiram a ordem de apresentação do conteúdo e 

das atividades proposta no livro.  

As quatro professoras iniciaram o trabalho com estatística a partir da página inicial do 

capítulo e pularam as páginas que apresentavam atividades relacionadas à “médias” (234 e 
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235). Nesse caso, não só o fato de considerarem as atividades difíceis pode ter motivado as 

professoras a não trabalharem as atividades propostas nestas páginas, mas também o 

conhecimento delas sobre o que vem a ser estatística, uma vez que as mesmas pareciam 

relacioná-la à pesquisa, como demonstram os extratos a seguir: 

 

É uma pesquisa, onde se precisa contar, registrar, transmitir um resultado de uma 
certeza, porque a gente pesquisou a maioria, e esta informação leva a se decidir o 
que fazer. (Profª 1, 1ª aula). 
 
São pesquisas né? Que é feita geralmente por um órgão, o IBOPE [...] que é o 
departamento que trabalha com as pesquisas, não é? Eles vão às ruas pesquisarem, 
pra saber, não é? Aí essas pesquisas a gente chama de estatística, não é? Porque ta 
pesquisando sobre algum assunto. (Profª 3, 1ª aula). 

 

são essas contagens que nós fazemos, essa contagem antes de uma pesquisa que a 
gente faz, de uma eleição que a gente faz né? De uma amostragem qualquer que a 
gente vai, vocês já viram as pessoas indo na sua casa, dizendo que é do IBGE? E 
chega lá diz assim na sua casa: quantas televisões você tem em casa? (Profª 4, 1ª 
aula). 

 

Os extratos acima evidenciam que, para as professoras observadas, Estatística está 

associado à pesquisa, inclusive relacionando-a a um órgão específico, como o fazem as 

professoras 3 e 4, o que pode ter sido fator de decisão para o não desenvolvimento das 

atividades relacionadas das páginas que abordavam média, mesmo estas sendo apresentadas 

no livro dentro do capítulo específico de Estatística e havendo em algumas das atividades já 

realizadas nas páginas anteriores, questões relacionadas a média. Ainda assim, não 

descartamos a falta de domínio das professoras como motivação para as terem pulado, uma 

vez que elas demonstraram dificuldades ao trabalharem as questões que envolviam médias 

nas páginas anteriores.  

Uma outra forma de encaminhamento para a realização das atividades está relacionada 

à explicação do conteúdo envolvido nas mesmas. Ao falarem sobre a forma de utilização do 

LD durante a entrevista inicial, as professoras 3 e 4 relataram que explicavam o conteúdo e só 

depois realizavam as atividades do livro, como vemos nos extratos a seguir: 

 

(...) Eu explico [...] paulatinamente, passo a passo, explicando cada etapa do que 
tem aí, pra eles poderem ter uma, um melhor entendimento não é? (Profª 3, 
entrevista inicial). 

 
Explico o assunto, trabalho o material. Depois o livro é utilizado, porque até a 
linguagem que é usada para explicar eu tenho que ler, que explicar cada detalhe e 
então trabalho os exercícios. (Profª 4: entrevista inicial). 
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Coerente com suas declarações durante as entrevistas, as duas professoras acima, 

realizaram essa prática em todas as aulas em que as observamos trabalhando estatística. A 

professora 1 embora durante a entrevista inicial não tenha feito referência à explicação do 

conteúdo, a apresentou em uma aula em que trabalhou estatística. Porém, as professoras não 

realizaram essas explicações em todas as aulas em que trabalharam estrutura aditiva. Podemos 

levantar que tal fato pode ter ocorrido porque o trabalho com estrutura aditiva já estava sendo 

desenvolvido junto com os alunos e o relacionado à estatística iniciou-se nessas aulas que 

foram observadas por nós. Assim, não era mais necessário dar explicações, pois nesse caso, os 

alunos já sabiam sobre o assunto. 

Para Scheide (2003, p.04), muitos professores acreditam que o conhecimento 

matemático possui características que só podem ser dominadas pela repetição dos conceitos: a 

universalidade, objetividade de precisão, de rigor e de neutralidade. Para ela a repetição dos 

conceitos envolvendo tais características, se efetiva quando o professor passa no quadro negro 

os conteúdos e exercícios (na maioria das vezes que ele mesmo resolve) e o aluno os copia. 

Em seguida solicita a resolução de exercícios que repetem o modelo já resolvido 

anteriormente. Essa prática que é “muito utilizada nas séries iniciais” parte do princípio de 

que é possível ensinar matemática através de um processo de transmissão de conhecimentos e 

que os problemas só podem ser resolvidos da mesma forma que a demonstrada pelo professor. 

Vejamos extratos de aulas das professoras 3 e 4 em que elas apresentam explicações 

ao trabalhar estatística. 

 

A gente vai entrar num assunto hoje, [...] numa materiazinha chamada estatística, 
[...] Veja só. Quando a gente faz eleição na sala, o que é que a gente faz na hora de 
contar os pontos? [...] Quando a gente começa a fazer uma eleição, e a gente 
pergunta, por exemplo, quantos alunos foram a praia [...] Então essas contagens 
que nós fazemos, essa contagem antes  de uma pesquisa que a gente faz, de uma 
eleição que a gente faz, né? Então pra que é que serve essas pesquisas? [...] Não 
são números exatos, são números que eles chamam de amostragem não é? Fazem 
uma amostragem. É onde eles montam um gráfico e você vai vendo o seguinte: 
geralmente os gráficos aparecem dessa forma, (desenhando as linhas do gráfico), 
[...] isso eles fazem com a violência, no nosso país, nos nossos estados, né?.  (Profª 
4, 1ª aula: Estatística). 

 
Olha isso aqui são exemplo de pesquisa, né? (mostrando o livro) Que é feita, 
geralmente por um órgão, nas pesquisas das eleições, não tinha um órgão que 
pesquisava pra saber que candidato tava ganhado, e qual estava perdendo, não é? 
[...] aí o apresentador da televisão não é? Diz assim, segundo o ... aí dizia o nome 
daquele órgão.[...] O IBOPE, não é? Que é o departamento que trabalha com as 
pesquisas, não é? Eles vão as ruas, pesquisarem, pra saber, não é? [...] Pronto, aí, 
essas pesquisas a gente chama de estatística, não é? Porque, ta pesquisando sobre 
algum... (Profª 3, 1ª aula: Estatística). 
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A professora 4, começa levantando para os alunos o que é uma pesquisa e para o que 

ela serve e apresenta um gráfico como forma de registro dessas informações. Já a professora 

3, mostra os gráficos apresentados no LD e comenta sobre o que é uma pesquisa a partir das 

pesquisas realizadas pelo IBOPE e apresentadas na TV. Assim uma introduz o conteúdo e 

informações selecionadas por ela e a outra a partir do LD. Após essas e outras explicações, a 

professora 3 lê as atividades e responde oralmente com os alunos e depois manda que 

respondam as mesmas no caderno; já a professora 4 demonstra a resolução de algumas 

atividades no quadro antes de solicitar que os alunos copiem e respondam outras no caderno. 

Ao final da aula, quando questionadas sobre os objetivos da mesma, as professora 4 e 

3 declararam respectivamente:  

 

queria trabalhar já do livro, então introduziu antes com idéias do que seja gráfico e 
tabela [...] tentei esquematizar direitinho, com uma pesquisazinha antes de entrar 
no trabalho propriamente dito com ele, pra que eles possam compreender o que são 
e para que servem os gráficos. (Profª 4, entrevista: 1ª aula). 

 
É pra ele poder trabalhar no dia a dia deles, já identificarem né? Por exemplo, na 
época da eleição, eles até viram né? Na televisão, mas eles não identificaram como 
gráfico. Quer dizer, a partir de agora eles já vão ter o conhecimento, quando eles 
virem já vão né? Olha! Esse aí é o gráfico que a professora fez pra gente né? Quer 
dizer, esse se chama gráfico de barra, esse se chama gráfico de linha né? Eles daqui 
pra frente eles já vão... né? Identificar, ter um conhecimento né? E antes eles não 
tinham, passava despercebido até né? Eles já vêm [...] eles conseguirem né? No dia 
a dia deles eles identificarem [...] Quer dizer, eles, eles a partir de agora, eles já vão 
poder fazer vários tipos de gráficos né? Relacionado com a vida dele, o dia a dia 
dele, eu achei, eu achei importante isso. (Profª 3, entrevista: 1ª aula). 

 

Comparando os extratos das aulas com os objetivos declarados pelas professoras, 

percebe-se que elas introduzem um conteúdo novo apresentando-o aos alunos através da 

demonstração de exemplos e de apresentação de explicações sobre o mesmo para que, a partir 

deles os alunos compreendam os conceitos envolvidos e saibam reconhecê-los e interpretá-los 

no dia a dia e no que é proposto nas atividades do livro já que, logo após esse momento, eles 

são solicitados a resolvê-las. As professoras parecem acreditar que, através da exposição 

realizada, conseguem “imprimir” o conhecimento na mente dos alunos (Micotti, 1999, p. 

156). 

Um outro aspecto a considerar é que, embora uma delas (Profª 3), “mostre” as 

atividades propostas no livro num primeiro momento, as explicações apresentadas não consta 

no mesmo, assim, os alunos não acompanham suas explicações a partir do que é proposto no 

livro, mas a partir da fala mesma da professora. Nesse caso, assim como na aula da Professora 
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4, também na aula da professora 3, o uso do livro é mais especificamente introduzido no 

momento mesmo da realização das atividades em si. 

O extrato a seguir refere-se as explicações apresentadas pela professora 1 ao trabalhar 

Estatística. 

 

Aí vem aqui olhe, dizendo: conforme o gráfico, que gráficos são esses que nós 
estamos olhando aqui? (mostrando os gráficos do jornal). De pizza, ta vendo? 
Porque de pizza? Ele usou percentual, [...] ele falou oh, 64 pessoas pesquisadas eu 
vou dizer que percentual? Representa 100%, que é todo mundo que eu pesquisei. 
Aí ele vai começar a fazer os gráficos, baseados neste número, [...] este daqui vale 
64, aí ele vai acrescentar, vai fazer o rateio, pra dizer, 40% quantas pessoas são? 
50% quantas pessoas são? Se eu for fazer 50% de 64, 32 pessoas. [...] Tem gráficos 
com 6%, tem gráficos de 18%, então aí você vai ver, se for acima de 50, você vai 
ver que é mais de 32 pessoas, se for abaixo de 50, aí você vai ver que é menos de 
32 pessoas, né? Então a gente vai ver mais ou menos essa estimativa.  (Profª 1, 4ª 
aula: Estatística). 

 

De acordo com Micotti (1999), as aulas expositivas e os conteúdos veiculados nos 

livros didáticos muitas vezes ficam sem sentido para os alunos principalmente devido à falta 

de oportunidades para que eles elaborem e manifestem sua compreensão sobre os mesmos. 

No entanto, a professora acima explica a partir de outros recursos, no caso, revistas. As 

professoras haviam afirmado que liam o Manual para buscar orientações sobre como trabalhar 

os conteúdos e, de fato, suas práticas confirmam esse dado, uma vez que o uso de jornais e 

revistas é uma das poucas orientações apresentadas no Manual para o trabalho com as 

atividades envolvendo Estatística. 

A professora 2 em nenhuma das aulas, nem para estrutura aditiva nem para estatística, 

realizou alguma explicação sobre os conceitos envolvidos. Essa professora iniciava as aulas 

solicitando que os alunos copiassem os exercícios do LD em seus cadernos e os resolvessem. 

Em relação à resolução de problemas de estruturas aditivas, apenas a professora 4 

apresentou explicações relacionada ao conteúdo, antes da realização das atividades pelos 

alunos. Para essa professora as explicações por ela apresentadas pareciam ser decisivas para a 

compreensão do conteúdo, uma vez que a mesma, antes de iniciá-las fazia recomendações aos 

alunos em relação à necessidade de ouvi-las com atenção sem desviar essa atenção com 

qualquer outra coisa, inclusive com o livro, como podemos observar a seguir: 

 

Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui, vocês não vão abrir o livro 
agora. Vocês vão abrir o livro depois. Eu queria que vocês antes estivessem 
prestando atenção aqui, porque quando abre logo o livro perde todo o andar da 
carruagem. Esse chicletinho aí que não para essas bocas nervosas, vamos jogar no 
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lixeirinho logo seu chicletinho, que eu já proibi, e vamos prestar atenção aqui 
(Profª 4). 

  

Só então, ela inicia a explicação sobre o conteúdo que pretende abordar, no caso, 

propriedades da adição:  

 

Profª: Então veja só, eu tenho aqui, 5+7, 12. 20+5, 25. 8+7, 15. Qualquer número 
que eu colocar aqui, que eu chamo de número natural, eu tenho um conceitozinho, 
uma regrinha, que eu digo que, todo número natural somado, vai ser sempre, o 
resultado, outro número natural. Então o que isso quer dizer? Se, casa um 
macaquinho com uma macaquinha, qual vai ser o filhote? 
Alunos: Macaco. 
Profª: Macaco. Se, um cachorro casa com uma cadelinha, qual vai ser o filhote? 
Alunos: Cachorro. 
Profª: Uma cadelinha, um cachorro. Vai sair urubu? 
Alunos: Não. 
Profª: Não. Então, é o óbvio. Todo número natural somado aqui, eu vou ter como 
resultado, outro número natural. (2ª aula: Problemas de estruturas aditivas). 

 

A professora acima, ao tentar explicar uma das propriedades da adição, lança mão de 

uma analogia, porém, entre coisas totalmente diferentes: uma propriedade de uma operação - 

com a reprodução de uma espécie animal. Reconhecemos o esforço da professora em tentar 

levar o aluno à compreensão sobre o conteúdo abordado, entretanto, é evidente a inadequação 

do exemplo utilizado pela mesma, no sentido de favorecer essa compreensão esperada por 

parte dos alunos, no caso, da propriedade fechamento da adição. 

De acordo com Imenes (1986) os professores que ensinam Matemática em escolas 

públicas do ensino fundamental possuem dificuldades em relação ao conteúdo matemático 

que ensinam, mas não as externam. É provável que o professor acredite que ensina o que ele 

mesmo não sabe, pelo fato dos alunos conseguirem resolver a série de exercícios que ele 

propõe, mas a realização em si desta atividade não é condição de aprendizagem de conceitos. 

As professoras 3 e 4, além de explicarem o conteúdo a ser abordado na atividade, 

também explicavam a atividade em si antes de sua realização pelos alunos. Entretanto, essas 

explicações ocorreram tanto nas aulas em que elas trabalharam resolução de problemas de 

estruturas aditivas quanto nas aulas em que trabalharam estatística. Assim essa estratégia não 

foi realizada diferentemente com os dois conteúdos para nenhuma das duas professoras como 

o foi a citada anteriormente. A seguir, apresentamos extratos de aulas em situações em que a 

professora explica a atividade antes de sua realização: 

 

Profª: Agora veja só, vocês vão fazer a segunda questão, os filmes, muitas vezes, 
veja bem, para facilitar a tabela e o gráfico, ninguém faz, não dá o nome do filme; 
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Ou dá um nome assim, fictício, um nome inventado, [...] Então os filmes A, B, C, 
D e E (Lê o enunciado). Você vai fazer agora essa segunda questão. Vai contar, vai 
ver pela pesquisa, que já ta a tabela pronta, você vai montar o gráfico de acordo 
com a sua tabela. Então agora, vamos lá, 2 minutinhos que eu vou chamar ao 
quadro, pra você montar o gráfico aqui no quadro. (Profª 4, 1ª aula: Estatística). 
 
Profª: Preta atenção! 3+4 ou 4+7. Que propriedade é essa? 
Alunos: Comutativa. 
[...] 
Profª: Comutativa. Então você vai fazer essas contas no caderno, armando e 
colocando. Respondendo e colocando do lado, que propriedades são essas aqui, 
certo? Na segunda questão, faça o mesmo, com muitas outras adições. (Profª 4, 2ª 
aula: Problemas de estruturas aditivas). 

 

Nos extratos acima, podemos observar que a professora busca explicar, mas na 

verdade ela repete o que está dito no enunciado ou informa o que é a propriedade comutativa. 

A professora 3 também buscava explicar as atividades.  No entanto, após as explicações os 

alunos deviam responder oralmente cada uma das perguntas propostas no livro, antes de as 

responderem no caderno. 

 
Profª: Esse desenho se chama: gráficos. Certo? Então vocês estão vendo aí oh: a 
medição é do número de filmes que Andréia assistiu. Quantos filmes foi? 
Alunos: 14. 
[...] 
Profª: Esse gráfico aqui se chama gráfico de barra certo? Existe também o gráfico? 
De linha. E depois vocês, a gente vai ver a medida que a gente for dando outros 
tipos de gráfico, vocês vão conhecendo. Então Débora, teve quantos? 
Alunos: 11. 
Profª: 11. Vocês tão vendo aí onde ele tá o gráfico de Débora? Tão vendo aí? E as 
barras estão nas cores... 
Alunos: azul, laranja, marrom e verde; que os nomes tão. 
[...] 
Profª: O número de filmes que cada um assistiu, não é? Porque, todos são iguais? O 
número de filmes? 
Alunos: Não.  
[...] 
Profª: Então agora a gente vai responder essas perguntas, certo? Vocês prestem 
atenção, que a gente vai responder agora, depois vocês vão fazer essa tarefa no 
caderno certo. (Profª 3, 1ª aula: Estatística). 

 

Como vimos a professora leu o enunciado e depois as perguntas da atividade e os 

alunos as respondem oralmente. Essa estratégia de encaminhar a realização da atividade 

parece estar relacionada à necessidade de apresentação de respostas corretas pelos alunos. 

Embora o processo de avaliação de LD realizados pelo MEC tenha como um dos 

objetivos indiretos a melhoria da qualidade do ensino fundamental, a forma de utilização do 

LD de Matemática por professores da Rede Municipal de Ensino do Recife parece indicar que 
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o processo ensino-aprendizagem ainda segue o tipo de organização didática e seqüencial 

descrito por Batista (1999, p.549), de “apresentação ou exposição da ‘matéria’, a realização de 

exercícios e sua correção”. 

Apenas a professora 4 ao explicar o conteúdo buscava contextualizar as atividades, 

relacionando-o a situações vivenciadas e/ou conhecidas pelos alunos. Essa estratégia foi 

realizada em três aulas em que trabalhou estatística, mas não a realizou nas aulas em que 

trabalhou estruturas aditivas. Vejamos um dos dias em que a professora realizou essa 

estratégia: 

 
Vocês já viram as pessoas indo na sua casa, dizendo que é do IBGE? E chega lá diz 
assim na sua casa: quantas televisões você tem em casa? Viu? Aí ela começa a 
contar. Aqui nessa casa tem tantas televisões. Aí ela bota aqui quantas televisões 
tem. Aí pergunta: tem geladeira? Né? Quantas? Aí ela vai anotando. Quantas 
máquina de lavar? [...] Aí o que foi que essas pesquisas fizeram? [...] Então pra que 
é que serve essas pesquisas? Pra saber as condições de vida da população. Se as 
pessoas estão na classe alta, se estão na classe média, se estão na classe baixa, se ta, 
abaixo da linha de pobreza. (Profª 4, 1ª aula: Estatística). 

 

Segundo a professora acima, em conversa anterior com os alunos ela havia percebido 

que a maioria dos alunos já havia recebido a visita e/ou tinham algum tipo de conhecimento 

em relação às pesquisas realizadas pelos recenseadores do IBGE, ela então fez referência a 

essas pesquisas para explicar aos alunos a utilidade das pesquisas. Dessa forma, antes de 

apresentar os dados da atividade do LD, ela estabeleceu relações entre o conteúdo que 

apareceria na atividade, no caso, estatística, e o que os alunos já conheciam sobre o mesmo, a 

fim de facilitar sua compreensão. 

 De acordo com as ramificações da contextualização propostas por Santo e Silva 

(2004), a forma de contextualizar da professora acima estaria mais próxima da que é baseada 

no cotidiano do aluno segundo a qual é necessário que o conhecimento escolar seja 

relacionado com o conhecimento da vida diária do aluno. 

Apesar da apresentação de explicações sobre os conceitos envolvidos na atividade por 

parte da professora acima, podemos também perceber uma tentativa de mudança, no sentido 

de romper com uma visão mais determinista e tradicional da prática de sala de aula, buscando 

aproximar o conteúdo desenvolvido da realidade dos alunos através de sua contextualização.  

A apresentação de exemplos que não constava no LD foi uma outra estratégia 

utilizada pelas professoras 3 e 4 ao solicitar a realização das atividades. A professora 4 

apresentou exemplos tanto em aulas em que trabalhou estatística quanto nas que trabalhou 

resolução de problemas de estruturas aditivas. Já a professora 3 apresentou exemplo em um 

 116



único dia em que trabalhou estatística. Não observamos essa prática nas aulas das professoras 

1 e 2 ao encaminharem a realização da atividade. O extrato a seguir, refere-se a uma aula da 

professoras 4, quando apresentou um exemplo que não havia sido proposto no LD. 

 

Quem já comeu um espetinho aqui? Esse espetinho ele é vendido de que? De 
frango (anota no quadro, construindo uma tabela), de carne, coração. Então, diante 
disso aqui, oh, que a gente construiu nessa venda de espetinho, [...] como é que 
agora, eu poderia mostrar isso aqui não é? E a gente saber [...] (inicia a construção 
do gráfico) como é que esse gráfico vai ficar estampado aqui, né? (inicia a 
construção do gráfico) (Profª 4, 3ª aula: Estatística). 

 

Compra e/ou venda de espetinhos era uma situação vivenciada pelos alunos, o que fez 

com que a participação dos mesmos na atividade fosse bastante intensa no sentido de realizar 

o que fora proposto pela professora. No entanto, ela parece ter perdido uma oportunidade de 

solicitar aos alunos a construção de tabelas e gráficos em uma situação que fazia sentido para 

eles, como recomendado por Healy, Hoyles e Pozzi (1994) e Ainley, (Apud Guimarães 2002), 

ao invés disso, preferiu demonstrar como poderia ser feita a pesquisa e a representação dos 

dados obtidos na mesma. 

Essa forma de proceder, primeiro demonstrando para que os alunos apreendam e só 

depois solicitando que eles realizem uma atividade, parece estar associada a concepção mais 

tradicional de ensino, na qual os alunos aprendem primeiro observando como é feito a partir 

de exemplos apresentados pela professora, uma vez que a mesma ao concluir a construção da 

tabela e do gráfico pergunta aos alunos: 

 
Alguém tem alguma dúvida ainda em construir, em pesquisar, em coletar os dados, 
em anotar, em construir sua tabela e seu gráfico? (Profª 4, 3ª aula: Estatística). 

 

Essa professora em uma aula anterior havia solicitado aos alunos para realizar uma 

atividade do livro que envolvia uma pesquisa das preferências das pessoas por times de 

futebol. No entanto, antes que realizasse em casa, ela os orientou em sala, demonstrando 

como deveria ser feito, fazendo a coleta com as preferências dos próprios alunos e 

construindo a tabela e gráfico, para que eles fizessem o mesmo com os familiares e/ou 

visinhos. 

Assim, a professora 4 pareceu querer “transferir” o conhecimento para os alunos a 

partir da explanação sobre o conteúdo e dessa forma, sem considerar os avanços das pesquisas 

que realçam a importância do papel dos alunos na construção dos conhecimentos como afirma 

Micotti (1999, p.157). 
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No entanto, gostaríamos de ressaltar, o que a professora consegue fazer, apesar das 

orientações do livro, que a nosso ver são pouco relevantes. Ela consegue realizar um trabalho 

com indicações de mudança de uma postura mais tradicional para um trabalho mais 

aproximado das atuais tendências recomendadas para o ensino. 

Uma outra estratégia de encaminhamento das atividades que merece destaque está 

relacionada com a forma pela qual as professoras exploraram os enunciados das atividades 

presentes no livro. Embora durante as entrevistas nenhuma delas tenha feito referências 

explícitas em relação à importância da leitura dos enunciados, as professoras 3 e 4 na 

dinâmica de suas salas de aula, leram enunciados e/ou o que solicitava cada uma das 

perguntas presentes nas atividades. Essa estratégia não foi realizada pelas professoras 1 e 2 ao 

encaminharem a realização das mesmas pelos alunos. 

A forma como a leitura era realizada, no entanto, variava: em alguns momentos elas 

mesmas eram a responsáveis pela leitura e depois faziam perguntas aos alunos sobre os dados 

e a forma de resolução; em outros elas liam trechos e faziam perguntas para depois concluir a 

leitura; em outras situações, elas solicitavam que seus alunos lessem o que propunha o autor e 

que, depois dissessem o que haviam compreendido e/ou a forma de resolução e as operações 

envolvidas; algumas vezes elas repetiam o enunciado que já havia sido lido pelos alunos, em 

seguida, liam elas mesmas as perguntas; em outras elas liam junto com os alunos. 

Durante as aulas observadas em que fizeram leitura dos enunciados com o uso do livro 

didático, elas seguiram a mesma estratégia de leitura: tanto lia os dados nele contido, como 

também o que solicitava cada uma das questões propostas nas atividades. Nos extratos a 

seguir, podemos observar como elas exploram essa leitura:  

 
Profª: (...) Lê aí o que foi que Fernanda fez. 
Aluna: “Fernanda fez uma pesquisa. Perguntou quantos animais domésticos tinha 
cada aluno de sua equipe. Observe a tabela e o gráfico. (lendo o enunciado). 
Profª: Então veja bem, Fernanda fez uma pesquisa. Perguntou quantos animais 
domésticos, tinha cada aluno da sua equipe [...] Quem tem mais animais 
domésticos? [...] Olha a tabelinha. Observe bem, qual dos meninos tinha mais 
animais? (Profª 4, 1ª aula: Estatística). 
 
A equipe de Tiago fez uma pesquisa para saber o tempo médio de vida de alguns 
animais (lendo o enunciado), [...] vocês sabem que o tempo dos animais não é o 
mesmo tempo dos seres humanos né? Eles têm um tempo menor. O ser humano em 
média vive mais do que os animais. [...] (continua a leitura do enunciado) Veja o 
resultado no gráfico. Depois, copie e complete a tabela no caderno. (Profª 2, 2ª 
aula: Estatística). 
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Observamos que antes da realização da atividade pelos alunos, elas realizaram a leitura 

do seu enunciado. No entanto, na forma de realizá-la, encontramos variações: a primeira 

solicitou aos alunos que realizassem a leitura e a repetiu, em seguida, ela mesma leu as 

perguntas que foram respondidas oralmente pelos alunos; na aula da segunda ela mesma 

realizou a leitura e deu algumas explicações. Essa variação na forma de realização da leitura, 

tanto ocorreu nas aulas de professoras diferentes, como em diferentes aulas de uma mesma 

professora e também em momentos diferentes de uma mesma aula. 

Assim, as professoras pareciam se preocupar com a compreensão dos enunciados das 

atividades propostas no livro. Durante a realização da primeira entrevista, antes das 

observações, as professoras relataram suas preocupações relacionadas à compreensão e 

interpretação das atividades por parte dos alunos. Sendo assim, elas procuravam explorar essa 

compreensão. 

Uma outra forma de encaminhar a realização das atividades do LD após a leitura do 

enunciado e/ou das perguntas da mesma foi resolvê-las primeiro oralmente com os alunos e 

depois mandar que fizessem as mesmas no caderno. Essa estratégia foi realizada em todas 

as aulas observadas da professora 3, trabalhando tanto com estatística como com estruturas 

aditivas, e em dois dias em que observamos aulas da professora 4, um em que trabalhou 

estatística e outro em que trabalhou problemas de estruturas aditivas. Abaixo, apresentamos 

um extrato de cada uma das duas professoras citadas: 

 

Profª: De forma que você vai arranjar, somando de modos diferentes, como a gente 
viu aqui e ali, você vai fazer, faz um cabeçariozinho e começa com essa primeira 
questão aí. Calcule mentalmente, e depois confira. Vamos ver! Vamos calcular 
antes de ir pro caderno, rapidinho. Nós temos 36+61. Como é que a gente pode 
fazer esse cálculo mental? 
Alunos: Bota 30+60...”; “Tia, bota um em cima outro embaixo... 
Profª: Não, nada de um em cima o outro embaixo. 
Alunos: Bota aí: 30+60... 
Profª: 30+60 são?  
Alunos: 97; 90. 
Profª: Não, não! 30+60? 
Alunos; 9; 90. 
Profª: 90. 30+60, 90. 6+1? 
Alunos: 7. 
Profª: 7. Então qual o resultado? 
Alunos: 97. 
Profª: 97. 17+25, quanto é? Vamos lá ver! (Profª 4, 3ª aula: Problemas de estruturas 
aditivas). 

    

Então agora a gente vai responder essas perguntas, certo? Vocês prestem atenção, 
que a gente vai responder agora, depois vocês vão fazer essa tarefa no caderno 
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certo? Então responda, como ta escrito aí oh! Responda no caderno. Primeiro a 
gente vai fazer oralmente, a gente vai responder, e depois quando a gente passar 
pro caderno, vocês já vão saber quais são as respostas, porque já respondeu 
oralmente. (Profª 3, 1ª aula: Estatística). 

 

O primeiro extrato refere-se a uma aula em que a professora 4 trabalhou estruturas 

aditivas e a única em que utilizou a estratégia mencionada acima com esse conteúdo. Já o 

segundo extrato refere-se a uma aula da professora 3 trabalhando estatística. Como 

afirmamos, essa professora realizou essa estratégia em todas as aulas com os dois conteúdos. 

Gostaríamos de destacar que a professora 3 havia afirmado que não sabia trabalhar 

sem o livro didático e, de fato, observamos que a mesma em todas as aulas esteve sempre 

muito presa ao livro: antes, durante e após o encaminhamento da realização das atividades ela 

sempre o consultava. No momento anterior a realização ela sempre se colocava de pé diante 

do grupo e observava as atividades por um tempo, parecendo querer relembrá-la ou entendê-

la; mesmo após ter iniciado a leitura dos enunciados das atividades, para algumas delas, 

especialmente nos dias em que trabalhou Estatística, a professora fazia longas pausas, 

parecendo não compreender o que estava sendo solicitado.  

No entanto, para a maioria das aulas, a professora acima declarou ao final que as havia 

preparado, como mostra o extrato da entrevista a seguir: 

 

Eu tentei seguir a orientação do livro, mas nem sempre a gente consegue porque a 
escola não tem o material adequado. O papel quadriculado eu tive que comprar o 
bloco, e não é barato não, entendeu? E a gente nem pode dá uma folha pra cada 
aluno né? Tendo as vezes que partir, pra poder dá pra turma toda né? A gente tenta, 
pelo menos eu tento sabe? Muitas vezes seguir o que eles dizem, porque são boas 
orientações, não resta dúvida né? Porque pelo menos você tem um direcionamento, 
né? Ele direciona você, o seu trabalho né? Orienta né? Às vezes você não tem a 
idéia de como você vai aplicar aquilo na sala de aula e o livro realmente mostra, 
né? (Profª 3, 2ª aula: Entrevista). 

 

Assim, as orientações do livro eram importantes para essa professora, uma vez que ela 

procurava segui-las. Dessa forma, sua postura anterior de observação das atividades por 

determinado tempo, comentada anteriormente, parece estar muito mais ligada a sua 

insegurança quanto a abordagem do conteúdo do que a falta de preparação das aulas, uma vez 

que ela as havia preparado. Embora inicialmente a professora acima demonstre insegurança 

para desenvolver o trabalho, especialmente nas aulas envolvendo Estatística, se apoiando no 

livro, ela buscava realizar o que o mesmo propunha e, na sua avaliação as orientações eram 

importantes para o desenvolvimento do seu trabalho.  
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Uma outra estratégia observada nas aulas das professoras foi aguardar que os alunos 

realizassem as atividades. Essa estratégia foi realizada em todas as aulas pelas professoras 2, 

3 e 4 trabalhando os dois conteúdos e em duas aulas em que a professora 1 trabalhou 

resolução de problemas de estruturas aditivas. Apesar de ser uma estratégia comum a todas as 

professoras, havia diferenças significativas na forma de encaminhá-la entre as quatro 

professoras. As professoras 1 e 2 solicitavam que os alunos realizassem a atividade sem ter 

dado qualquer tipo de explicação e/ou orientação; já as professoras 3 e 4 tanto liam com eles 

os enunciados e/ou perguntas propostas nas atividades, quanto explicavam o conteúdo e/ou 

perguntas que haviam nas mesmas antes de solicitar sua realização aos alunos. 

Enquanto os alunos resolviam as atividades, as professoras 2 e 4 iam até suas 

careteiras e os orientava individualmente antes de realizar a correção coletiva no quadro. As 

professoras 1 e 3 simplesmente aguardavam e em seguida realizavam a correção, a primeira 

no quadro, coletivamente, e a segunda no caderno individualmente. 

Como afirmamos, a professora 1 aguardou os alunos copiarem e responderem no 

caderno em dois dias em que trabalhou resolução de problemas de estruturas aditivas, nos 

demais dias em que observamos suas aulas, ela havia solicitado anteriormente que os alunos 

resolvessem as atividades do livro em casa e iniciava a aula com a correção das mesmas. Já a 

professora 2, mesmo nos dias em que havia solicitado que os alunos respondessem a atividade 

do livro em casa, aguardava que eles copiassem e respondessem, o que foi justificado por ela, 

durante uma das entrevistas realizadas ao final da aula, como podemos observar a seguir: 

 

Porque tem uns que não fazem né? Aí, tem uns que não fazem, perderam livros. Aí 
você tem que dá o tempo porque se não, você faz com um e os outros vão ficar 
tumultuando a sala né? Então é melhor dá um tempinho, pra eles fazerem [...] 
quando tem atividades assim, que eu peço pra eles copiarem, pra eu poder dá aula 
no dia seguinte. Aí esse tipo de atividade, aí eu dou o tempo pra eles copiarem. 
Porque tem aluno que não veio, aí tudo isso eu tenho que considerar né? Aí nessas 
situações, eu dou um tempinho. (Profª 2). 

 

Ao considerar que alguns alunos não fizeram ou faltaram e precisa “dar um tempo” 

para que eles realizem a atividade na sala, a professora acaba desconsiderando os que a 

realizaram. Uma vez que ela institui um momento para realização da atividade na sala porque 

os alunos iriam realizá-la em casa? 

Consideramos a orientação individual aos alunos uma outra estratégia realizada 

pelas professoras 2 e 4. Essa estratégia foi realizada tanto nas aulas em que trabalharam 

estatística quanto nas que envolviam resolução de problemas de estruturas aditivas. A seguir, 
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apresentamos extratos de aula das duas professoras em um momento em que orientavam os 

alunos: 

 
Aluno: Professora eu não to entendendo não. (Mostrando o caderno). 
Profª: Quantos filmes Celso assistiu? 
Aluno: 15. 
Profª: Então! Quantos filmes Rodrigo assistiu? 
Aluno: Então quem assistiu a mais filmes? 
Aluno: Celso. 
Profª: E quantos foram os filmes a mais que Celso assistiu do que Rodrigo? (Profª 
2, 3ª aula: Estatística). 

 
7 para 10? 3 né? Você aqui pediu emprestado pra cá, cadê que você não botou o 
processo de troca, o número. Deixa o número aí aparecendo, cadê que você não 
pegou, por isso que você se enrola, porque você não pediu, olhe, você não pediu 
emprestado, você quis fazer de memória, você não ta conseguindo guardar o 
número que você pediu. Se você vem ao 4 e você pede uma dezena, aqui vai ficar 
com 10. Se você tem uma dezena e empresta pra cá, aqui vai ficar uma dezena 
menos o que você tirou, vai ficar 9 aqui. Então, e você não fez isso. Se antes estava 
4, ficou 3. (Prof 4, 1ª aula: Problemas de estruturas aditivas). 

 

No primeiro extrato a professora 2 busca ajudar o aluno a compreender a atividade a 

partir da leitura de perguntas anteriores a que ele se mostra em dúvida e em seguida lê a que 

ele disse não está compreendendo; no segundo, a professora 4 explica a resolução de uma 

operação através do processo de “pedir emprestado”. 

Observando todas as estratégias realizadas pelas professoras, podemos perceber que, 

somente utilizar o LD na parte de estatística de forma seqüenciada e aguardar que os alunos 

copiassem e/ou respondessem a atividade no caderno foram estratégias comum as quatro 

professoras, tendo sido a segunda diferente em relação ao conteúdo apenas para uma 

professora que só a realizou em duas aulas envolvendo Resolução de Problemas de Estruturas 

Aditivas. 

Isso demonstra que houve diferenças tanto em relação as estratégias realizadas pelas 

professoras quanto na escolha e uso das mesmas ao trabalhar cada um dos dois conteúdos.   

Uma maior variedade de estratégias realizadas pelas quatro professoras ao 

encaminharem a realização das atividades utilizando o Livro Didático de Matemática ocorreu 

nos dias em que as observamos trabalhando Estatística. Essa diferença pode ser explicada por 

uma necessidade das professoras de buscarem várias formas de explicar um conteúdo novo 

para elas e para os alunos. 

Dessa forma, observa-se que o conteúdo foi determinante para as quatro professoras 

apenas em relação ao uso seqüenciado do livro. Para três delas o conteúdo abordado também 

foi fator diferenciador quando analisado as explicações dadas pelas mesmas aos conteúdos 
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que estavam trabalhando. Assim, pode-se observar na Tabela 1 que há uma maior variação 

entre as professoras e suas estratégias didáticas do que em função do conteúdo abordado. 

Como vimos, os professores das séries elementares não foram preparados, em seus 

cursos, de forma explícita, para trabalharem com estatística, e apresentam, apenas, um 

discreto avanço (Shaughessy, Gafield e Greer, 1996). E reconhecem não estar preparados para 

trabalhar com esse conteúdo em sala de aula apesar de considerá-lo interessante e necessário 

Monteiro e Selva (2001). 

Nesse sentido cabe uma reflexão quanto aos nossos resultados: se os professores das 

séries iniciais estão tão pouco preparados para o trabalho com Estatística, por que será que as 

professoras participantes da nossa pesquisa realizaram um maior número de estratégia ao 

encaminharem a realização das atividades do livro ao trabalharem esse conteúdo?  

Esse fato pode estar relacionado ao que Mandarino (2006, p.142) cita como “padrões, 

rotinização e existência de uma estrutura das aulas”. Algumas características da formação dos 

professores, tanto inicial quanto continuada, de seus saberes que se consolidam com anos de 

prática, entre outros, parecem poder “influenciar ou até determinar” padrões da prática 

docente. 

Dessa forma, mesmo abordando um conteúdo que não lhe seja familiar, e talvez 

principalmente ao trabalhar com este, os professores tendam a manter esse padrão de aula a 

que estão acostumados e dessa forma, se sentindo mais seguros, o que também poderia estar 

influenciando o fato de haver uma ocorrência ligeiramente maior das estratégias realizadas ao 

utilizarem o livro didático em aulas envolvendo Estatística, pois nessas, as professoras 

poderiam ter uma maior necessidade de não se mostrarem inseguras ao desenvolverem o 

trabalho. 

Aprofundaremos os resultados das análises das estratégias realizadas pelas professoras 

ao encaminharem a realização das atividades após a apresentação das estratégias realizadas 

por elas ao encaminharem a correção das atividades, o que será apresentado a seguir.  

 

 

2) As professoras corrigem de forma diferenciada atividades relacionadas à 

representações gráficas e a resolução de problemas de estruturas aditivas?  

 

Como apresentado na seção anterior, as professoras exploraram várias estratégias 

quando solicitaram a realização das atividades do LD aos alunos: uso seqüenciado do livro, 

explicação do conteúdo, explicação da atividade, contextualização do conteúdo, 
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contextualização dos dados da atividade, apresentação de exemplos não propostos pelo livro, 

leitura de enunciados das atividades, demonstração da resolução de questões mandando em 

seguida fazer a mesma e/ou outras no caderno, resolução oral das questões mandando em 

seguida os alunos responderem no caderno, aguardar os alunos copiarem e responderem no 

caderno e orientar os alunos individualmente. 

Nesta seção apresentaremos as estratégias utilizadas pelas professoras ao realizarem a 

correção das atividades propostas no LD. Algumas das estratégias apresentadas pelas 

professoras na seção anterior também foram utilizadas no momento da correção da atividade 

em si. Gostaríamos de esclarecer que, embora estejamos realizando as análises em separado, 

as mesmas não se constituem em momentos estanques nos quais há uma separação anunciada 

pelas professoras, e sim em seqüências de desenvolvimento das aulas que as separamos por 

uma questão de melhor apresentarmos o texto e dessa forma, facilitar a compreensão das 

estratégias por parte do leitor. 

Apresentaremos inicialmente, através de uma tabela, a síntese das estratégias 

realizadas pelas quatro professoras e, em seguida, as analisaremos em função de sua utilização 

com cada um dos dois conteúdos e das professoras que as realizaram.
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TABELA 3: Estratégias utilizadas pelas professoras ao encaminharem a correção das 

atividades do livro didático. 

 
P1 

 
P2 

 
P3 P4 Estratégias utilizadas pelas professoras 

ao encaminharem a correção das 
atividades TI EA TI EA TI EA TI EA 

1 Exploração do conhecimento prévio 
dos alunos. 

X        

2 Contextualização do conteúdo X        
3 Explicação do conteúdo. X  X      
4 Apresentação de exemplo que não 

tinha no livro 
X  X      

5 Leitura do enunciado da atividade 
e/ou perguntas da mesma. 

X X X X   X X 

6 Explicação da atividade. X X      X 
7 Lê as perguntas e os alunos 

respondem oralmente. 
      X X 

8 Realiza correção coletiva no quadro. X X X X  X X X 
9 Apresenta respostas de algumas 

questões do LD no quadro. 
X X X    X  

10 Propõe outras situações semelhantes.  X  X  X X X 
11 Orienta os alunos que estão fazendo 

no quadro. 
 X     X X 

12 “Passa o visto” no caderno dos 
alunos. 

  X X X X X  

 

Uma primeira estratégia apresentada na tabela acima que gostaríamos de mencionar, 

realizada apenas pela professora 1, foi explorar o conhecimento prévio dos alunos. Durante 

a entrevista inicial ela havia feito referência a essa forma de abordar o conteúdo, mas apenas a 

identificamos no momento de correção da atividade. Ela havia declarado que primeiro via “o 

prévio deles”, o que eles “sabiam do conteúdo”. De fato em duas aulas em que trabalhou 

estatística, ela questionava sobre o conteúdo envolvido nas atividades, buscando identificar o 

que os alunos sabiam sobre o que abordava cada questão, mas não nas aulas envolvendo 

estruturas aditivas. No entanto, ela realizou essa estratégia ao corrigir a atividade, quando os 

alunos já haviam sido solicitados a fazê-la no caderno, como mostra o extrato a seguir: 

 
Profª: “Vamos lá? Livro de Matemática, correção”. 
Profª: “Pra que é que a gente usa gráfico, tabela, pra quê?”. 
Alunos: “Pra fazer contagem” 
Profª: “Contagem, vamos colocar, ela usa a estatísticapra contar. Mais. Pra que é 
que eu uso a estatística?”. 
Aluna: “Pra fazer registro”. 
Profª: “Registro, muito bem, registro”. 
[...]  
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Profª: “... o que é estatística?”.  
Aluna: “pesquisar”. 
Profª: “pesquisar”. 
Aluna: “É transmitir”. 
Profª: “Transmitir. Muito bem. Transmitir o que?”. 
Aluna: “A pesquisa”. 
Profª: “Transmitir a pesquisa. Mais. Ta saindo, ta vendo? Pensando sai” (Profª 1, 
aula 1: Estatística). 

 
O extrato acima demonstra claramente que a professora 1 preocupava-se em explorar 

os conhecimentos que os alunos já possuíam sobre o conteúdo, colocando em evidência o que 

sabiam sobre o mesmo, apesar de ser este um momento posterior a realização das atividades 

por eles. 

No entanto, o mesmo não ocorreu em relação à correção de atividades que envolviam 

resolução de problemas de estruturas aditivas. Nestas, a professora 1 se referia diretamente a 

atividade proposta no livro, ou seja, ela já iniciava o trabalho com a correção em si, sem uma 

abordagem anterior ao conteúdo, como buscou realizar ao trabalhar estatística. No extrato a 

seguir, a professora inicia a correção de uma atividade envolvendo estruturas aditivas: 

 

Vamos agora ver o exercício um [...] Qual é a letra ‘A’? (uma aluna lê e a 
professora anota os dados da atividade no quadro e apresenta a resolução). (Profª 1: 
1ª aula – resolução de problemas de estruturas aditivas). 

 

No trecho da aula acima, uma aluna leu o que solicitava a letra “A” da atividade, e a 

professora anotou os dados e iniciou “correção” no quadro. Na verdade, em três aulas 

observadas dessa professora envolvendo problemas de estruturas aditivas, foi ela quem 

apresentou as respostas das atividades no quadro. 

Apesar das pesquisas em educação matemática mostrarem que a resolução de 

problemas é um processo de elaboração dos alunos, os mesmos estão acostumados a encontrar 

a matemática na forma acabada, como nesse caso. Esta imagem deturpada é propagada, em 

muitos casos, pelo próprio professor que acredita que está ensinando seu aluno a resolver 

problemas, mostrando sua forma de resolução na lousa, por imitação, como afirmam 

Figueiredo e Galvão (1999). 

No entanto, se tem discutido também que o desenvolvimento do trabalho com 

Estatística, por sua própria abrangência, oferece uma maior facilidade em relação a outros 

conteúdos tanto para relacioná-lo aos conhecimentos do aluno como com outros conteúdos. E 

que no trabalho com as estruturas aditivas, realmente há uma maior tendência a um trabalho 

 126



com problemas criados em situações que muitas levam a uma artificialização dos dados para 

que eles possam ser compreendidos.  

Uma outra estratégia utilizada também pela professora 1 ao encaminhar a correção de 

atividades do livro foi contextualizar o conteúdo, buscando aproximá-lo das experiências 

dos alunos, como podemos observar a seguir: 

 

A gente viu o ano passado isso [...] O que foi que a gente fez na hora que a gente 
foi fazer a pesquisa? Oh, pesquisa, a estatística é uma pesquisa, o que é que a gente 
foi fazer? Lembrem-se, quando a gente foi fazer a pesquisa aqui, nesta redondeza 
aqui, nós pesquisamos todas as pessoas? Sim ou não. Não. Então, se não 
pesquisamos todas as pessoas, é a verdade absoluta? É a meia verdade do que a 
gente acha que acontece. Quase verdade. É uma estatística por quê? A gente não 
conseguiu fazer a contagem, de todo mundo. Mas a gente pegou uma quantidade 
assim, grande, da maioria, e fez a contagem. A maioria pensa assim, se a maioria 
pensa assim, então eu não estou achando, eu estou o quê? Tendo uma certeza do 
que eu contei. Eu não inventei aquilo. (Profª 1, 1ª aula: Estatística). 

 

O extrato de aula acima mostra que ela abordou uma situação de pesquisa, realizada 

em uma praça próxima a escola, da qual os alunos participaram no ano anterior, para explicar 

a questão da amostragem e veracidade em pesquisa e, dessa forma, contextualizando o 

conteúdo com uma situação vivenciada pelos alunos anteriormente. 

A explicação do conteúdo foi outra estratégia realizada apenas no momento da 

resolução das atividades envolvendo Estatística pela professora 1 e pela professora 2. Embora 

esta última não tenha apresentado qualquer explicação quando solicitou a realização das 

atividades, a apresentou, ou pelo menos explicitou oralmente que “queria explicar”, ao 

realizar a correção de uma atividade envolvendo Estatística, como podemos observar a seguir: 

 

(...) isso aqui é uma tabela. E tabelas e gráficos são meios né? Que a gente usa pra 
sintetizar informações, pra que você não escreva em forma de texto, você sintetiza 
as informações né? E aí você usa as tabelas e também os gráficos. Nesse caso aqui, 
tem uma tabela (fazendo referência à atividade do livro) com o nome de 4 alunos 
indicando a quantidade de filmes que cada um assistiu nas férias. Andréia assistiu 
quantos filmes? (já iniciando a leitura da atividade do LD). (Profª 2, 1ª aula: 
Estatística).     

  

O extrato refere-se ao único dia em que a professora 2 explicou o conteúdo aos alunos, 

no caso, sobre Estatística, mais especificamente, tabelas e gráficos. No entanto, além de ser 

bastante breve nas explicações, não aprofundando os conceitos envolvidos no conteúdo, ela 

não abre espaço para que os alunos demonstrem algum tipo de curiosidade ou façam 
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perguntas e imediatamente volta-se a atividade do livro e inicia a leitura das perguntas sobre a 

mesma. 

No extrato abaixo a professora 1 “mostra” diferenças entre uma representação de 

gráfico de setor e de barra horizontal.  

 
(mostrando gráficos de uma revista) Tá vendo que aqui usa o percentual como eu 
falei? Tá vendo, o gráfico de pizza é mais pra uso de percentual. Percentual é esse 
símbolo que chama... é como se fosse cento. Percentual, quer dizer: é um valor 
baseado nessa percentagem, 100, tá vendo? [...] Esse aqui hó, barra. [...] Aí vem 
aqui embaixo, como é que se chama isso? Essa explicação do gráfico? Le-genda. 
[...] Aqui, novo gráfico de barra [...] colocou os períodos de várias cores só pra ele 
distinguir. Assim, fica mais engraçado o gráfico, mais colorido, mais visível, 
entenderam? E esse? Gráfico de barra. Só que esse gráfico de barra não é em pé, é 
deitado, tá vendo? Existe esse outro gráfico de barra. (Profª 1, aula 2: Estatística).  

 

Do mesmo modo como havia apresentado explicações no encaminhamento da 

realização das atividades, no momento de correção a professora acima também as apresentou, 

inclusive, novamente com o auxílio de outros materiais. 

Já para a professora 2, explicações não pareciam ser necessárias para a compreensão 

dos conteúdos pelos alunos. Suas compreensões deveriam ser expressas através da realização 

da atividade do livro, independente de qualquer explicação ou outra forma de abordagem do 

conteúdo do livro pela professora, uma vez que eles deveriam “dar respostas” às atividades 

solicitadas a partir do que compreendiam sobre o que propunha o autor. Como vimos apenas 

uma única vez ela fez referência ao conteúdo abordado na atividade, ainda assim, no 

momento da correção, mesmo se tratando de um conteúdo que estava sendo introduzido no 

trabalho com o grupo. 

No momento de correção da atividade, a professora 1 apresentou exemplo que não 

tinha no livro didático em todas as aulas envolvendo estatística, e a professora 2 em apenas 

uma aula com esse mesmo conteúdo. O extrato a seguir refere-se a professora 1 apresentando 

um deles: 

 

(...) Chega lá na televisão, o gráfico de quantidade de pessoas e os presidenciáveis, 
aí vêm Lula, Alckmim, por aí vai né? (Construindo um gráfico de linhas) [...] 
Heloisa Helena. [...] Fazer a linha, né? [...] Em janeiro, em fevereiro, oh. Eu estou 
transmitindo uma pesquisa, que é um registro do que eu contei. (Profª 1, 1ª aula: 
Estatística). 

 

O extrato refere-se à construção de um gráfico de linhas, no qual ela mostrou os votos 

de alguns candidatos a presidente do país. Ao apresentá-lo demonstrou aos alunos uma forma 
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alternativa de representação de dados e discutiu um tema que, naquele momento estava em 

evidência tanto nos comentários das pessoas em geral como nos meios de comunicação. 

As professoras 1 e 2 que anteriormente não haviam realizado a leitura dos 

enunciados e/ou perguntas das atividades, a realizaram no momento de sua correção. 

Algumas vezes era a própria professora quem realizava a leitura em outras elas solicitavam 

que seus alunos lessem o que propunha o autor e, em geral iam anotando os dados da mesma 

no quadro. Algumas vezes, mesmo anotando os dados da atividade no quadro, elas pediam 

aos alunos que dissessem o que estava sendo solicitado na atividade. A leitura dos enunciados 

foi realizada pela professora 1 em todas as aulas observadas envolvendo os dois conteúdos e 

pela professora 2 em todas as aulas envolvendo Estatística e em apenas uma envolvendo 

resolução de problemas de estruturas aditivas. O extrato a seguir, refere-se a um dos dias em 

que a professora 1 realizou essa estratégia: 

 

Profª: A quantos filmes você assistiu nas férias? Veja a resposta de alguns alunos 
(lendo o enunciado da atividade). Qual é a primeira pergunta? 
Aluna: Quem assistiu a mais filmes nas férias? 
Profª: (...) Eu quero saber o que? Daqui eu estou o que? 
Aluna: Transmitindo. 
Profª: Transmitindo? 
Aluno: Fazendo uma pesquisa. 
Profª: Fazendo uma pesquisa? 
Aluno: Registro. 
Profª: Registro o que? 
Alunos: Contas. 
Profª: Contas. E como é que geralmente a gente organiza essa contagem? 
Alunos: Contando. 
Profª: Contando, lógico. Mas como é que eu vou organizar essa contagem? 
Aluna: Num gráfico. 
Profª: Será que é gráfico?  
Aluna: Pode ser também. 
Profª: Primeiro, antes do gráfico tem que vim o que? Como é que eu vou montar o 
gráfico se eu não sei o que é que eu estou contando. Antes tem que vim o que? Pra 
eu registrar essa contagem, eu tenho que fazer o que? E eu faço o que antes? [...] 
Como é que eu faço a contagem? 
Aluna: Fazendo a tabela. 
Profª: Eu tenho que fazer uma tabela pra eu me orientar. Então, qual é a tabela que 
tem aí? (Prof 1, aula 1: Estatística). 

 

Podemos observar que na medida em que a professora ou uma aluna lia, eram 

realizadas várias questões até que a professora considerasse a resposta adequada.  Entretanto, 

é interessante lembrarmos que o extrato acima se refere a um momento de correção e, ao 

explorar o enunciado, a professora buscou levar os alunos a compreenderem o que propunha o 

livro, mas não solicitou que eles apresentassem o que realizaram e encontraram como 
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resposta. Dessa forma, as respostas dos alunos não foram consideradas pela professora no 

momento da correção da atividade. 

Assim como responder oralmente as perguntas antes de solicitar a realização das 

mesmas no caderno pode estar associada com a necessidade de se obter respostas corretas, a 

forma de encaminhar a correção descrita acima também pode estar associada a essa mesma 

necessidade. 

No entanto, no extrato acima em que a professora busca explorar o enunciado da 

atividade ela na verdade vai “dando dicas” aos alunos para apresentarem a resposta desejada, 

mas não a explicitarem suas próprias compreensões. 

A professora 4 além de explorar o enunciado das atividades quando encaminhava sua 

realização, também o explorou no momento de sua correção em dois dias em que trabalhou 

Estatística e um em que trabalhou resolução de problemas de estruturas aditivas. 

É possível observar que as professoras 1 e 2 embora ao encaminhar a realização das 

atividades não tenham realizado a leitura dos enunciados não deixou de fazê-lo durante a 

correção das mesmas, o que indica que elas também se preocupavam com a compreensão dos 

mesmos por parte dos alunos. Como já mencionamos, durante a realização da primeira 

entrevista, antes das observações, as quatro professoras relataram suas preocupações 

relacionadas à compreensão e interpretação das atividades por parte dos alunos. Embora a 

forma e o momento de buscar explorar essa compreensão por parte dos alunos sejam 

questionáveis, ainda assim, elas o realizaram a seu modo. 

 As professoras 1 e 2 além de buscarem explicar o conteúdo, em algumas aulas quando 

realizaram a correção das atividades também buscaram explicar a atividade em si, tanto em 

aulas envolvendo Estatística quanto em aulas envolvendo problemas de estruturas aditivas, 

como podemos observar a seguir: 

 
Profª: Página 232, exercício 3. Quem lê pra mim? Saber o tempo médio de vida de 
alguns animais, veja os resultados no gráfico. Mas ele fez uma tabela não foi? [...] 
Depois copie. Aí ela fez primeiro, ela fez a tabela, mas ela primeiro construiu o 
gráfico não foi? Vai fazer a tabela baseada no gráfico né isso? Então primeiro, ela 
já tinha feito o gráfico, a tabela, aí entregou pro coleguinha e disse: olha, ta aqui, o 
gráfico junto com a tabela que eu fiz. Descubra como é a tabela. Psiu. Vamos lá! O 
gráfico na vertical significa o quê? Na vertical o que é que ta representado? (A 
professora começou a reproduzir o gráfico no quadro). (Profª 1, 2ª aula: 
Estatística). 

 

A atividade do extrato acima apresenta os resultados de uma pesquisa em uma tabela e 

solicita que os alunos construam um gráfico a partir dos dados da mesma. Se os alunos já 
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foram solicitados a resolvê-las anteriormente, o que significaria estar explicando-a no 

momento de apresentação/correção de respostas? Cabe aqui ressaltar que o conteúdo 

abordado na aula é Estatística e nelas, nenhum aluno foi solicitado a apresentar resposta no 

quadro, nem pela professora 1 nem pela professora 2. Assim, a explicação da atividade 

parecia muito mais uma forma de organizar a própria resposta que a professora queria 

apresentar do que uma estratégia direcionada a compreensão por parte dos alunos. 

O fato de ser justamente nas aulas de estatística que as professoras centralizavam as 

ações em sua figura ao corrigirem as atividades, parecem indicar suas inseguranças em 

relação ao conteúdo, inclusive por que particularmente nessas aulas, antes de apresentar as 

respostas no quadro, em geral, elas consultavam o livro didático.  

Apresentamos ainda como estratégias realizadas pelas professoras ao corrigirem 

atividades envolvendo os dois conteúdos: a correção coletiva das atividades no quadro e 

apresentação de respostas de algumas questões por elas, também no quadro. Essas 

estratégias foram realizadas pelas professoras 1, 2 e 4.  

Uma terceira estratégia observada, de certa forma relacionada as duas acima, foi a 

solicitação de que os alunos também respondessem atividades no quadro, esta, como já 

mencionado, realizada pelas professoras 1 e 2 apenas na correção de atividades envolvendo 

Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas e pela professora 4 com os dois conteúdos, 

embora para as correções envolvendo Estatística ela tenha ocorrido em apenas um dia, 

enquanto com o outro em três dias em que resolveu problemas. 

O fato de apresentar a resposta antes dos alunos, como “um modelo” a ser seguido por 

eles, pode ter sido estimulado pelo “desejo” das professoras de que os alunos mostrassem que 

aprenderam, pois, embora elas não tenham falado explicitamente “desse desejo”, em algumas 

aulas se dirigiam a mim com comentários do tipo: “... como a gente ainda não deu, aí vamos 

ver como é que foi que ele [o autor] coloca aí no livro, se ele não complica muito dá pra gente 

compreender, sem ter dado o assunto” (Profª 1), como se quisessem justificar 

antecipadamente uma dificuldade que elas imaginavam que os alunos pudessem de alguma 

forma demonstrar. 

Considerando que o trabalho com estatística só foi abordado nas turmas das quatro 

professoras quando iniciamos as observações de suas aulas, podemos inferir que as 

professoras não se “arriscaram” em solicitar que os alunos resolvessem as atividades 

relacionadas a ele no quadro. Assim, elas próprias apresentavam as respostas quando se 

tratava desse conteúdo.  
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A professora 3 realizou a correção coletiva no quadro apenas no último dia em que 

trabalhou estatística e achou uma “maravilha”, pois “nunca” havia realizado a correção dessa 

forma com nenhum dos dois conteúdos. Ela decidiu chamar os alunos para apresentarem a 

resposta no quadro porque estava preocupada com a questão do tempo, pois considerou a 

atividade “longa”, e no final disse que “foi muito bom”, porque além de “ganhar tempo” os 

alunos ficaram estimulados.  

Uma última estratégia, realizada pelas professoras 2, 3 e 4 era “passar o visto” no 

caderno dos alunos. Como já mencionado anteriormente, nesse momento a professora 3 

conferia as respostas dos alunos com as apresentadas no livro e as professoras 2 e 4 

verificavam, não os procedimentos e resultados alcançados pelos alunos, mas simplesmente a 

“execução” da atividade do livro proposta por elas. 

Dessa forma, encontramos no encaminhamento da realização da correção das 

atividades apenas duas estratégias comuns à prática das quatro professoras, ainda assim, 

porque estamos considerando um único dia em que uma delas realizou correção coletiva e 

solicitação de que os alunos respondessem no quadro, o que não era comum a sua prática, 

como pudemos constatar nas aulas observadas anteriormente e ela própria declarou. ao final 

da aula. 

Assim como ocorreu ao analisarmos os dados relativos às estratégias realizadas pelas 

professoras ao solicitarem a realização de atividades do livro didático, as estratégias 

realizadas por elas ao realizarem suas correções ocorreram em maior variedade nas aulas 

relacionadas a Estatística, embora novamente essa diferença tenha sido pouco relevante, 

confirmando que as diferenças foram muito mais relacionadas as opções didáticas entre as 

professoras do que em função do conteúdo. 

 Podemos observar também, que algumas das estratégias desenvolvidas pelas 

professoras aparecem para umas no momento do encaminhamento das atividades e para 

outras no momento da correção das mesmas. No entanto, apesar de explicar o conteúdo ter o 

mesmo significado nos dois momentos da aula, a própria especificidade do memento faz com 

que o que foi realizado seja diferente, ou seja, explicar um conteúdo quando se pretende que 

os alunos realizem uma atividade com compreensão e explicá-lo após a realização dessa 

atividade, sem ao menos conhecer o que havia sido respondido pelos alunos, implica em que 

essas ações – de mesmo nome – tenham significados distintos, tanto para a professora que a 

realiza, quanto para os alunos que a escutam. Acreditamos que o mesmo ocorre para as 

demais estratégias mencionadas.  
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Quanto ao tipo de concepção de ensino que se configura nas práticas das professoras, 

podemos refletir com os dados obtidos anteriormente, que elas buscavam realizar uma prática 

diferenciada ao tentar abordar os conteúdos do livro de forma contextualizada, explorando o 

conhecimento prévio dos alunos, apresentando exemplo que não tinha no livro, aguardando 

que os alunos realizassem a atividade, entre outros. Percebe-se assim, que suas práticas são 

influenciadas em alguns aspectos pelas orientações presentes no livro, o qual, de acordo com 

os dados do Capítulo 4, deixa a desejar quanto as suas proposições para o trabalho com 

Estatística e ao que parece, também para o trabalho com estruturas aditivas, mas ainda assim, 

como elas próprias afirmaram, o livro as auxilia quando têm dúvidas sobre como propor os 

conteúdos e atividades. 

No entanto, mesmo buscando desenvolver um trabalho diferenciado em sala de aula, a 

partir da introdução de estratégias diversas, que a princípio poderiam proporcionar aos alunos 

situações de interação tanto com elas quanto com seus pares e com o conteúdo abordado, 

levando-os a participar efetivamente do processo de construção de conhecimento, na verdade 

elas acabavam realizando essas estratégias de uma forma no mínimo, equivocada. Por 

exemplo, ao utilizarem jornais e revistas, elas na verdade mostravam os tipos de gráficos e 

tabelas presentes, realizavam uma exposição do conteúdo com as mesmas.  

Assim, tanto no encaminhamento para a realização quanto para a correção das 

atividades, na grande maioria das aulas, para não dizer em todas, as professoras acabaram 

abordando o conteúdo de uma forma muito mais próxima de uma concepção tradicional de 

ensino, expondo a matéria, apresentando exemplos, demonstrando respostas, oral ou escrita, 

indicando como deveria ser realizada e apresentada a resposta pelos alunos e, finalmente, 

mandando os alunos realizarem as atividades propostas no livro. 

Dessa forma, nas aulas das professoras observadas o livro era introduzido mais 

especificamente no momento mesmo de realização das atividades, dado esse já encontrado em 

outras pesquisas.  

Gostaríamos ainda de ressaltar que as professoras observadas sempre faziam consultas 

ao livro didático. Essas consultas pareciam ser para confirmar as respostas apresentadas no 

quadro, já que, especialmente nas aulas que envolviam Estatística, elas geralmente 

anunciavam a correção, anotavam os dados no quadro e após apresentar as respostas, 

enquanto os alunos “corrigiam” (na verdade, a maioria só então as respondiam), elas 

observavam bastante o livro, como se estivessem também corrigindo as suas próprias 

respostas. 
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Outras vezes essa consulta ocorria de forma semelhante a anterior, no entanto, elas o 

faziam em meio a apresentação das respostas da atividade no quadro, por elas ou por um 

aluno. Assim, essas “consultas” embora semelhantes, pareciam demonstrar nuanças de como 

cada uma das professoras procuraram resolver suas dúvidas em relação ao que propunham as 

questões nas atividades do livro. Em pelo menos uma vez, inclusive, elas tiveram que refazer 

a resposta apresentada, numa atividade envolvendo média. 

Em outros momentos, a consulta ao livro parecia ser mesmo para que as professoras 

pudessem saber exatamente o que devia ser feito e, nesse sentido, o livro tornava-se 

fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho.  

Assim, embora as professoras em alguns momentos tenham demonstrado insegurança, 

e uma inclusive tenha afirmado que “não sabia trabalhar sem o livro”, é importante ressaltar o 

esforço dessas professoras para realizar um trabalho sobre o qual elas não estavam seguras, 

mas se apoiaram no livro para desenvolvê-lo. E nesse caso, fica a reflexão sobre se o fato de 

usar o livro seria ruim, prejudicial. Embora a maioria das pesquisas critique o apego dos 

professores a um livro, consideramos que no caso da professora em questão, esse apego se 

torna um aspecto positivo, uma vez que ela só consegue abordar a maioria dos conteúdos a 

partir dele. 

Nesse sentido, o livro está suscitando que ela trabalhe com os conteúdos nele 

propostos. Assim, é melhor que seja dessa forma do que simplesmente ser negado ao aluno o 

acesso ao conhecimento dos conteúdos. A nosso ver, o que entra em questão, é a qualidade do 

livro didático utilizado. Se o livro apresenta boas propostas de conteúdos e atividades, 

sugestões de como resolvê-las, indicando de alguma forma os conceitos envolvidos, ele estará 

contribuindo tanto para a formação dos alunos como também dos professores. 

Gostaríamos de deixar claro que não estamos fazendo uma apologia de práticas 

regidas pelo livro didático, o desejável, seria que a professora tivesse uma formação adequada 

que lhe permitisse decidir sobre o quê, como e quando utilizar o livro didático. Mas se de fato, 

sua formação deixa a desejar, e ela tem um bom livro, é muito melhor do que apenas repetir o 

que aprendeu, geralmente, enquanto aluna. 

Evidentemente, os professores precisam de um processo de formação em Matemática 

e dessa forma, precisam perceber que eles também são responsáveis por essa formação, que 

devem estudar se pretendem não ser refém do livro. Talvez através de um processo de 

formação, fosse possível levá-los a refletir sobre sua prática e os limites que lhe são 

“impostos” quando o seu conhecimento é limitado. 
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Historicamente os livros didáticos têm se configurado em objetos de importantes 

investigações, seja no que está relacionado às concepções ideológicas geralmente veiculadas, 

seja na qualidade das atividades propostas. A partir do PNLD, esse material veio sofrendo 

alterações e o uso de livros didáticos recomendados pelo PNLD tem sido priorizado, 

inclusive, pelo próprio discurso oficial. 

A análise de livros didáticos e de como os professores o utilizam parece ser de grande 

importância para a compreensão sobre como tem se efetivado a prática didática, ou seja, quais 

as estratégias realizadas pelos professores na abordagem dos conteúdos utilizando livros 

didáticos, e também para a compreensão sobre como os professores, de posse desse material, 

desenvolvem suas práticas e como estas estão relacionadas com as orientações presente nos 

livros didáticos por eles utilizados. 

Gostaríamos de lembrar que nosso objetivo era fundamentalmente observar como 

estavam sendo utilizados os livros nas aulas que versavam sobre Estatística. Por outro lado, 

para sabermos de fato se a forma didática utilizada pelas professoras alterava-se em relação ao 

conteúdo explorado, resolvemos também observar aulas que envolviam Resolução de 

Problemas de Estruturas Aditivas. 

Nesse sentido, este estudo buscou investigar de que forma está sendo utilizado o livro 

didático de matemática por professores das séries iniciais do ensino fundamental, na Rede 

Municipal de Ensino do Recife. Mais especificamente buscou-se: 

 
• Identificar na fala dos professores, que fatores interferem em suas decisões de utilizar 

ou não, o livro didático de Matemática adotado na Rede; 

• Descrever o conteúdo do livro didático de matemática desenvolvido pelos professores, 

e suas relações com os princípios da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino e os do livro didático adotado na Rede; 

• Analisar se as estratégias realizadas pelos professores ao utilizarem o livro didático de 

Matemática são diferentes em função do conteúdo abordado; 

 
Assim, concluindo este trabalho, gostaríamos de levantar alguns pontos para reflexão 

sobre o uso do livro didático por professores da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

Em relação ao livro didático utilizado pelas professoras, um primeiro ponto que 

merece reflexão é sobre o seu processo de escolha. A secretaria de Educação da cidade do 

Recife adota a opção única do livro didático por área de conhecimento, numa estratégia de 

homogeneização das práticas, buscando garantir, assim, que elas se fundamentem na 
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perspectiva teórico-metodológica adotada na rede, o que significa que, na maioria dos casos, 

os livros escolhidos pelas professoras na escola não são os que elas recebem para trabalharem 

com os alunos. Por outro lado, existem pesquisas que têm apontado para o fato de as 

professoras também não usarem os livros que recebem por não o ter escolhido.  

No entanto, nossos resultados não confirmam essas pesquisas, pois apenas uma entre 

as professoras entrevistadas havia recebido o livro que escolheu e encontramos dez 

professoras que utilizavam o livro didático de Matemática em sala de aula. 

Nas análises das entrevistas realizadas com as professoras – Estudo 1 – buscamos 

identificar aspectos diferenciadores entre as professoras que utilizavam e as que não 

utilizavam livros didáticos. Os aspectos levantados nas entrevistas referiam-se a: idade; tempo 

e tipo de formação; tempo de magistério; afinidades com Matemática; experiência com 

Matemática enquanto aluna e profissional; participação em cursos envolvendo conteúdos de 

Matemática; conteúdo de Matemática considerado como sendo difícil e fácil de ser 

trabalhado; práticas desenvolvidas com Representações Gráficas e Resolução de Problemas 

de Estruturas Aditivas; escolha e utilização do livro didático. 

No entanto, nenhuma das variáveis inicialmente analisadas nas entrevistas apontou 

diferenças significativas entre os dois grupos de professoras – as que utilizavam e as que não 

utilizavam o livro didático – dessa forma, não resultando qualquer explicação relacionadas as 

suas decisões. 

Encontramos apenas uma única diferença entre os dois grupos: a perspectiva de 

continuidade na carreira docente. As professoras que não utilizavam o livro didático 

demonstravam ter em comum, a insatisfação em estar atuando no trabalho de docência e 

explicitaram que não tinham o desejo de permanecer em sala de aula, estando inclusive 

“comprometidas” com outros projetos. 

Os dados das entrevistas evidenciaram grande utilização do livro didático pelas 

professoras, no entanto, eles não foram suficientes para explicar se havia diferenças nas 

práticas didáticas das professoras que utilizam o livro didático, em função do conteúdo 

abordado. Assim, para compreender as questões relacionadas com o uso do livro didático, a 

análise da prática das professoras foi fundamental. 

Dessa forma, observamos aulas de quatro professoras – Estudo 2 – buscando 

identificar nas práticas desenvolvidas por elas em sala de aula, de que forma elas utilizavam o 

livro didático de Matemática ao trabalharem Estatística e Resolução de Problemas de 

Estruturas Aditivas, e se a forma de utilizá-lo alterava-se em função do conteúdo abordado. 
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Identificamos no desenvolvimento de suas práticas com o uso do livro didático a 

realização de estratégias em dois momentos: o de encaminhamento da realização das 

atividades e o de encaminhamento de correção das mesmas. 

As estratégias realizadas pelas professoras ao encaminharem a realização das 

atividades consistiram em: uso seqüenciado do livro; explicação do conteúdo; explicação da 

atividade; contextualização do conteúdo; contextualização dos dados da atividade; 

apresentação de exemplos não propostos pelo livro; leitura de enunciados das atividades; 

demonstração da resolução de questões mandando em seguida fazer a mesma e/ou outras no 

caderno; resolução oral das questões mandando em seguida os alunos responderem no 

caderno; aguardar os alunos copiarem e responderem no caderno e orientar os alunos 

individualmente. 

Os dados mostraram que dentre as estratégias acima realizadas pelas professoras 

somente utilizar o LD na parte de estatística de forma seqüenciada e aguardar que os alunos 

copiassem e/ou respondessem a atividade no caderno foram comum as quatro professoras, 

tendo sido a segunda diferente em relação ao conteúdo apenas para uma professora que só a 

realizou em duas aulas envolvendo Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas. 

Isso demonstra que houve diferenças tanto em relação às estratégias realizadas pelas 

professoras quanto na escolha e uso das mesmas ao trabalhar cada um dos dois conteúdos. 

Assim, uma maior variedade de estratégias realizadas pelas quatro professoras ao 

encaminharem a realização das atividades utilizando o Livro Didático de Matemática ocorreu 

nos dias em que as observamos trabalhando Estatística. Essa diferença pode ser explicada por 

uma necessidade das professoras de buscarem várias formas de explicar um conteúdo novo 

para elas e para os alunos. 

Assim, constatamos que houve uma maior variação entre as professoras e suas 

estratégias didáticas do que em função do conteúdo abordado. 

Em relação as estratégias realizadas pelas professoras ao solicitarem a correção das 

atividades constatamos que estas também ocorreram em maior variedade nas aulas 

relacionadas a Estatística, embora novamente essa diferença tenha sido pouco relevante, 

confirmando que as diferenças foram muito mais relacionadas as opções didáticas entre as 

professoras do que em função do conteúdo. 

A partir da análise do grupo de estratégias realizadas nos dois momentos – o de 

realização e o de correção – constatamos que mesmo se tratando de uma mesma estratégia, 

seu uso em momentos diferenciados da aula, confirmavam as diferenças entre as práticas 

desenvolvidas pelas professoras. 
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Apesar da indicação de mudança na prática desenvolvida pelas professoras na sala de 

aula, evidenciada pelo variado uso de estratégia, os dados revelam que o uso equivocado de 

estratégias e materiais ainda está muitas vezes presente em suas práticas. Esse dado, também 

foi encontrado por Mandarino (2006). 

Observamos também que algumas das estratégias realizadas pelas professoras com os 

dois conteúdos pareciam ser influenciadas em alguns aspectos pelas orientações presentes no 

livro e também, que elas introduziam o livro na sala de aula mais especificamente para a 

realização das atividades. 

A forma de apego ao livro, indica que o uso do mesmo torna-se bastante positivo, uma 

vez que ele suscita o trabalho dos conteúdos nele propostos e não a negação dos conteúdos 

aos alunos. 

Nesse sentido, torna-se necessário assegurar a qualidade dos livros didáticos, que 

devem apresentar propostas condizentes com as necessidades de desenvolvimento do trabalho 

em sala de aula. Torna-se necessário também, a construção de processos de formação de 

professores, que oportunizem aos mesmos, a possibilidade de reflexão sobre os 

conhecimentos para o desenvolvimento do trabalho com Matemática em sala de aula e levem 

os professores a necessidade de estudar e se atualizar sendo consciente de sua parcela de 

responsabilidade com a sua formação. Dessa forma, talvez esse seja um percurso possível 

para levá-los a refletir sobre sua prática e sobre os limites que lhe são “impostos” quando o 

seu conhecimento é limitado. 

Assim, os dados do estudo 2 parece apontar na direção dos dados levantados no estudo 

1 em relação a demanda de tempo e trabalho para a utilização do livro didático. Algumas 

pesquisas têm apontado que buscando evitar essa situação, os professores optam por escolher 

livros de baixa qualidade ao invés dos melhores avaliados pelo MEC. 

No entanto, embora tenhamos identificado nas entrevistas que as professoras que não 

utilizavam o livro didático adotado na rede foram os que pareciam não demonstrar interesse 

pelo ensino, por estarem envolvidas e interessadas em outros projetos, não podemos 

confirmar se suas escolhas recairiam em livros didáticos de baixa qualidade, uma vez que a 

Rede adotou o sistema de escolha única e nenhuma das professoras lembravam qual a opção 

que haviam feito quando da participação do processo de escolha dos livros didáticos. Suas 

opções pelo não uso do livro, apenas sugerem que o uso do livro pode estar atrelado ao fato 

das mesmas estarem determinadas a não mais exercer atividades de docência e dessa forma, o 

uso do livro com as características do adotado na Rede, poderia tornar ainda mais difícil o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Talvez esse fato não possa necessariamente ser 
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atribuído a “insegurança de seus conhecimentos” como sugere Mandarino (2006), mas a 

“indisposição” das mesmas em desenvolver práticas que propunham um maior envolvimento 

e um trabalho maior com os alunos. 

Por fim, nossos dados revelam que as abordagens teórico-didático-metodológicas, 

tanto as propostas pelo autor do livro didático quanto as propostas no documento da 

Secretaria de Educação do Recife, e também, as realizadas pelas professoras em suas práticas 

de sala de aula, dão sinais de que o currículo e o ensino de Matemática no ensino fundamental 

começa a mudar, adequando-se às necessidades exigidas pelo atual contexto para a formação 

dos alunos. 

No entanto, convivendo com esses aspectos positivos, encontra-se indícios 

preocupantes que mostram haver muito ainda a fazer para que as propostas apresentadas nos 

livros didáticos, as propostas curriculares, e as práticas desenvolvidas em sala de aula pelos 

professores com o uso do livro didático atendam as reais necessidades de formação de alunos 

e professores. 

Enfim, torna-se necessário, nesse momento, nos reportarmos ao triângulo didático 

anteriormente mencionado, a partir do qual, destacamos três posturas dos professores quando 

da utilização do livro didático, a saber: uma primeira, que seria a de quem segue o livro sem 

nada acrescentar as informações presentes no mesmo; coloca o aluno em contato direto com o 

livro didático e este, seria responsável pelas aprendizagens dos alunos. Assim, o professor 

torna-se dispensável no triângulo didático; uma segunda postura seria a de quem interpreta os 

saberes do livro didático a partir de seus referenciais, acrescentando ou não outras 

informações e apresentando-as aos alunos; realiza intervenção na relação entre os alunos e os 

saberes, mas ainda se encontra desenvolvendo o que propõe o livro didático; finalmente uma 

terceira postura seria a do professor que estrutura a aprendizagem de um conceito e utiliza as 

propostas do livro como parte da abordagem desse conceito; ele faz uso do livro de modo a 

favorecer a aprendizagem dos alunos; o professor modifica as propostas do livro e rompe com 

uma visão determinista e linear do conteúdo, utilizando-o como um instrumento mediador na 

construção dos saberes dos alunos e também dos seus próprios saberes. 

A partir das posturas acima nos colocamos as questões: será que os professores 

participantes de nossa pesquisa, no desenvolvimento de suas práticas em sala de aula, 

apresentam posturas aproximadas de uma das três posturas mencionadas acima?  

Gostaríamos de colocar inicialmente que consideramos ser a terceira postura a mais 

desejável para o desenvolvimento das práticas de sala de aula. No entanto, partindo da análise 

dos dados apresentados, podemos concluir que as professoras participantes da nossa pesquisa 
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parecem muito mais próximas da segunda postura. Assim, tudo indica que na verdade, 

estamos em momento de transição, no qual, as professoras buscam modificar suas práticas 

para atender as demandas atuais quanto ao processo ensino-aprendizagem, no entanto, elas 

não podem ser de fato efetivadas sem um domínio curricular, metodológico e conceitual dos 

professores.  
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ANEXOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Identificação: Nome, Idade, Escola, RPA. 

Formação: 
8. Qual a formação? Instituição? Ano de conclusão? 

9. Tem magistério? Instituição? Ano de conclusão? 

10. Quantos anos você trabalha no magistério? 

11. Você gosta de trabalhar com matemática? 

12. Como foi sua experiência enquanto aluno(a) de matemática nas séries iniciais? 

13. Você se lembra na sua formação profissional que conteúdos e metodologias você 

aprendeu? 

14. Você já participou de algum curso de matemática? Qual (is) e onde? Você se lembra 

que conteúdos e metodologias você aprendeu? E nas capacitações oferecidas pela 

Rede, você participa dos cursos relacionados à matemática? 

Atuação: 
5. Quantos anos de experiência você tem no exercício do magistério na rede pública? 

Séries? Nos anos de atuação neste nível, sempre trabalhou com matemática? 

6. Trabalha ou trabalhou em outra rede ou em escola privada? Séries? Nos anos de 

atuação neste nível, sempre trabalhou com matemática? 

7. Tem algum conteúdo em matemática que você considera como sendo difícil de 

trabalhar?  Em caso afirmativo, qual (is)? Por quê? 

8. E que você considera como sendo fácil de ser trabalhado, tem algum? Em caso 

afirmativo, qual (is), por quê? 

Práticas de Ensino com Gráficos e Tabelas: 

4. Você trabalha com seus alunos a aprendizagem de representações gráficas? 

a) Em caso negativo, por quê? 

b) Em caso positivo, como faz para ensinar gráficos? Que atividades você 

desenvolve? 

5. Qual o seu objetivo ao trabalhar com gráficos? Porquê? 

6. O que é primordial ensinar/aprender no que se refere a gráficos? 

Práticas de Ensino com Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas: 

4. Você trabalha com resolução de problemas envolvendo adição e subtração? 

a) Em caso negativo, por quê? 
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b) Em caso afirmativo, como faz para ensinar resolução de problemas envolvendo 

adição e subtração? 

5. Qual o seu objetivo ao trabalhar com resolução de problemas envolvendo adição e 

subtração? Porquê? 

6. O que é primordial ensinar/aprender no que se refere à resolução de problemas 

envolvendo adição e subtração? 

Livro Didático: 

17. Qual o livro didático adotado na rede? 

18. O que você acha deste livro? 

19. Como foi a escolha desse livro? Você participou? De que forma? 

20. Você utiliza o livro didático adotado na rede? Em caso afirmativo, como? Em caso 

negativo, por quê? 

21. Você utiliza o livro didático adotado na rede como material para preparar suas aulas?  

Em caso afirmativo, como? Em caso negativo, por quê? 

22. Você utiliza outro(s) livro(s) na sala com os alunos? Quando? Por quê? 

23. Você acha que o livro didático adotado ajuda você na organização de seu trabalho? 

Em caso afirmativo, como ele pode fazer isso e, em caso negativo por que você acha 

que ele não o (a) ajuda? 

24. Você já leu o manual do professor do livro adotado na rede? 

25. Em caso negativo, porque não? 

26. Em caso positivo, o que você acha das orientações presentes no manual? 

27. Você acha que o manual pode contribuir para o seu trabalho? 

28. Em caso positivo, de que forma? 

29. Em caso negativo, porque não? 

30. Você utiliza outro(s) livro(s) para preparar as suas atividades? Quando? Por quê? 

31. Você utiliza outros materiais para preparar suas aulas? Quando? Por quê? 

32. Você utiliza outros materiais em sala? Quando? Por quê? 

(somente para as que afirmaram que usavam)  

7. Você se lembra das atividades propostas no livro didático sobre gráficos?  

SE SIM, CONTINUAR PERGUNTANDO: 

8. O que você acha delas?  

9. Você as utiliza? Como? Descreva um pouco. Em caso negativo, por que não? 

SE NÃO, PASSAR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 
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10. Você se lembra das atividades propostas no livro didático sobre problemas de adição e 

subtração?  

SE SIM, CONTINUAR PERGUNTANDO: 

11. O que você acha delas?  

12. Você as utiliza? Como? Descreva um pouco. Em caso negativo, por que não? 

 

DISPONIBILIZAR O LIVRO. 

3. Escolha atividades de gráficos no livro didático que você considera interessante? Por 

quê?  

4. Escolha atividades que envolvam resolução de problemas de adição e subtração no 

livro didático que você considera interessante? Por quê?  

3) Solicitar que a professora dê sugestão de como poderão ser feitas as observações.  

4) Saber se ela prefere que as observações sejam em dias seguidos ou alternados? 
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