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RESUMO 

 

 

A partir dos indicadores oficiais Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e Prova Brasil, é 
possível observar que grande parcela dos problemas referentes à deficiente 
aprendizagem dos alunos que concluem os anos iniciais do ensino fundamental se 
deve ao fato da pouca proficiência em leitura, e isso tem sido apontado como um dos 
principais problemas da escolaridade básica obrigatória, como é evidenciado pelos 
baixos índices nessas avaliações. Em contrapartida, a proficiência em leitura constitui-
se como um dos objetivos centrais da escola, sendo essencial aos diferentes 
componentes curriculares, como também às próprias demandas de interação 
requeridas pela sociedade. Devido a tal relevância iremos analisar os elementos 
intrínsecos à formação leitora dos nossos alunos. Nesse sentido, o objetivo geral 
desta pesquisa consiste em analisar qual a abordagem dada aos gêneros discursivos 
nos livros didáticos de matemática, aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD 2013) e adotados nos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 
pública de ensino. Tais matérias correspondem às coleções adotadas em escolas da 
rede pública municipal de Mossoró/RN. No desenvolvimento das análises desta 
pesquisa, nos fundamentamos, na perspectiva de Bakhtin (2011, 2014) acerca dos 
gêneros do discurso, nos apoiamos também nos estudos de Leite e Barbosa (2014), 
Schneuwly e Dolz (2011), Marcuschi (2008), Machado (2002), Vigotski (2008), Freire 
(1996), Smole e Diniz (1999), Lopes e Nacarato (2009). Esta pesquisa contribuirá para 
elaboração de políticas que sejam voltadas ao PNLD (Programa Nacional do Livro 
Didático), à leitura e ao ensino de matemática a partir do que os dados venham a 
sinalizar e também colaborar com estudos que possam gerar dados que venham a 
auxiliar os autores na elaboração de conteúdos e atividades do Livro Didático (LD).  
 
Palavras-chaves: Gênero discursivo. Livro didático. Ensino de matemática. Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

From the official indicators Education Development Index Basic (IDEB), Programme 
for International Student Assessment (PISA) and Proof Brazil, it is possible to perhaps 
that a large proportion of the problems related to poor learning of students completing 
the early years of elementary school is because of low reading proficiency. This fact 
has been point out as a major problem of compulsory basic education as evidenced 
by low rates in tests. On the other hand, reading proficiency is constitute as one of the 
schools main objectives and is essential to the different curriculum components, as 
well as to the specific demands of interaction required by society. Examine the relation 
between intrinsic elements and the reader formation of our students. The major 
objective of this research is to analyze what approach given to genres in textbooks of 
mathematics, approved by Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2013) and 
adopted in the early years of public elementary school. Such materials correspond to 
collections taken in the municipal public schools network Mossoró/RN. The research 
development, in fundamentals, is based on Bakhtin (2011, 2014) perspective on 
genders discourse. Besides that, Leite & Barbosa (2014), Schneuwly & Dolz (2011), 
Marcuschi (2008), Axe (2002), Vygotsky (2008), Freire (1996), Smole & Diniz (1999), 
Lopes & Nacarato (2009), studies support this idea. This research will contribute to 
developing policies that are aimed at PNLD (National Textbook Program), to reading 
and mathematics education from the data may signal and also collaborate with studies 
to generate data that will assist authors in the elaboration of contents and activities 
Textbook (LD). 
 
Keywords: Discourse gender. Textbook. math education. Reading. 
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INTRODUÇÃO 
 

É curioso como se constroem e se colocam para nós os desafios e as 
questões a serem enfrentadas, principalmente quando nos encontramos 
envolvidos com a investigação e a pesquisa na área da educação. Às vezes, 
nas mais simples circunstâncias passam para o nosso campo perceptual 
situações que nos eram inteiramente despercebidas. Normalmente, algo que 
não percebíamos como sendo questões ainda não resolvidas, ou para nós, 
ou para outras pessoas, acabam por assumir, num determinado momento, 
uma importância relevante no rol de nossas preocupações e de buscas. 
(RABELO, 1995, p. 16) 

 

 

O caminho percorrido durante a busca de um tema que fosse, além de 

interessante, relevante para a educação no nosso país, levou-me a diversos caminhos 

do universo educacional, dentre eles: formação de professores, políticas educacionais 

e materiais didáticos utilizados no processo ensino aprendizagem. Escolhi pesquisar 

sobre materiais didáticos em decorrência das experiências que vivenciei durante 

minha atuação docente, sobre as quais descreverei brevemente nesta introdução.  

Logo após ter concluído o curso de graduação em Pedagogia, em 2008, atuei 

como docente em uma universidade particular1 ministrando a disciplina Metodologia 

do Ensino da Matemática. Nesse mesmo período, também atuei como professora 

polivalente numa turma de 4º ano do Ensino Fundamental (EF) em uma escola 

estadual2 localizada no município de Mossoró.  

Essas experiências me ofereceram a oportunidade de trabalhar tanto com 

professoras3 como também com alunos do EF. Esses dois públicos, mesmo que em 

diferentes perspectivas, atuam com o livro didático. Os professores usam o livro como 

recurso para o ensino e, algumas vezes, até mesmo como recurso para pesquisa e 

aprendizagem de um determinado conteúdo, e os alunos, por sua vez, utilizavam o 

livro em seu processo de aprendizagem. Trata-se de um caso só, visto por sujeitos 

diferentes. Nos dois casos, o Livro Didático (LD) se apresenta como um recurso 

fundamental.  

                                                           

1 Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), polo de Mossoró, onde atuei como professora do 
curso de Pedagogia Licenciatura Plena, no ano de 2011. 

2 Escola Estadual Diran Amaral, atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

3 Apesar de estarem cursando a graduação em Pedagogia, todas as estudantes (a turma era formada 
apenas por mulheres) já atuavam como professoras na rede pública de ensino. 
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Frequentemente, em minhas aulas na universidade, as professoras alunas 

vinham com dúvidas em relação à utilização do LD de matemática, como por exemplo, 

quanto às estratégias para tornar mais interessantes e significativas as atividades nele 

propostas, dificuldades em abordar alguns conteúdos, introduzir conceitos, aplicá-los 

ao cotidiano do aluno e sobre como avaliar a assimilação dos conteúdos abordados.  

Outra dificuldade relatada por eles estava relacionada à falta de interesse dos 

seus alunos quanto às atividades de leitura, principalmente quando trabalhada nas 

aulas de matemática, não as aceitando ou achando que a leitura fizesse parte da 

disciplina de matemática.  

Já nas aulas com os alunos do ensino fundamental, observava que eles só 

sentiam que estavam aprendendo se estivessem fazendo atividades do livro. Não 

achavam que trabalhar com jogos, material dourado, aula de campo ou outros 

recursos e métodos que não incluíssem o LD oferecesse a aprendizagem dos 

conhecimentos propostos. Entretanto, também observei que esse ponto de vista, que 

destaca a importância do LD e que desprestigia o uso de outros recursos e métodos 

em sala de aula, não era restrito aos estudantes, estendia-se também aos pais e 

outros profissionais da escola.  

Apesar dos meus esforços para contribuir com ambos os públicos, realizando 

estudos e pesquisas que colaborassem com a superação de dificuldades e 

promovessem um trabalho mais eficaz, conciliando o uso do LD a outros recursos e 

métodos de ensino, a partir dessas experiências o uso do LD de Matemática passou 

a ter uma destacada importância no rol de minhas preocupações. Isso porque pude 

visualizar a importância atribuída a esse recurso no contexto escolar, seja para a 

prática docente, em que ele é utilizado pelo professor para alcançar os objetivos 

fundamentais do ensino e aprendizagem, contribuindo para a definição do conteúdo a 

ser ensinado e das metodologias e estratégias de ensino a serem utilizadas para 

alcançá-los; seja para tornar concreto/visível aquilo que se aprende na escola, o que 

interessa a pais e estudantes. 

Nesse sentido, passei a me interessar por buscar estudos teóricos e pesquisas 

a respeito do uso do LD no processo de ensino e aprendizagem como 

direcionamentos que sugerissem uma melhor utilização desse recurso e 

recomendações que facilitassem a atribuição de significados aos conteúdos e 

atividades presentes nos livros. Além disso, direcionei meu foco na aplicação deste 

recurso à área da Matemática, devido não apenas à experiência que tive enquanto 
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docente dessa disciplina, mas também pela importância que ela tem no processo de 

formação.  

Minhas inquietações foram acolhidas no Grupo de Estudos Contar4 (Grupo de 

Estudos em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa), da UFRN, que, por sua vez, 

discute as questões sobre a leitura e a escrita nas disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa. Enquanto membro desse grupo, inicialmente fiz parte do projeto “Leitura 

e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e português” 

(OBEDUC/INEP/CAPES), que tem o LD como um dos seus objetos de estudo e, 

posteriormente, do projeto “Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando 

Ciências, Língua Portuguesa e Matemática” (OBEDUC/INEP/CAPES) com foco na 

produção de materiais didáticos e estratégias de ensino que incentivam o trabalho 

com a leitura e a escrita.  

A participação nos projetos de pesquisa do Contar orientou a elaboração do 

projeto submetido à seleção de mestrado. Da mesma forma, as atividades de estudo, 

de trocas de experiências e de socialização dos resultados e procedimentos das 

pesquisas realizadas entre os membros desse grupo foram relevantes para o 

desenvolvimento de minha pesquisa como forma de ampliar resultados já produzidos 

pelo grupo. 

Também houve aproximações com trabalhos dos outros membros do Contar, 

como a escolha de coleções aprovadas pelo PNLD, o trabalho com o gênero 

discursivo, o mapeamento dos gêneros e esferas etc. Assim, por reconhecer a 

importância do trabalho coletivo na construção desta pesquisa, passarei a dissertá-la, 

a partir deste momento, na primeira pessoa do plural. 

Apesar de estar entre os recursos didáticos mais utilizados nas escolas de 

Educação Básica brasileira, durante muito tempo o LD foi considerado como produção 

                                                           

4 O Grupo CONTAR desenvolve seus estudos desde 2010, orientados por dois projetos de pesquisa 
desenvolvidos no âmbito do Programa Observatório da Educação (Programa desenvolvido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Secretaria de Educação 
Básica (SEB) do Ministério da Educação) a saber: Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares 
no ensino de matemática e português, iniciado em 2011 e com finalização prevista para 2015; e o 
Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e matemática, 
iniciado em 2013 e com duração prevista até 2016. Esses projetos atenderam, respectivamente, aos 
editais 2010 e 2012, são coordenados pelas professoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny 
Amorim Noronha, ambas atuam na UFRN e contam com a participação de professores pesquisadores 
das áreas da Linguagem, Educação Matemática e Ensino de Ciências, também da UFRN, além de 
graduandos, mestrandos, doutorandos e professores da Educação Básica. 



21 
 

cultural secundária, e somente nas últimas décadas do século XX começaram a surgir 

pesquisas referentes a esse recurso. 

Desde então, muitos trabalhos sobre Livros Didáticos passaram a constituir um 

domínio de pesquisa. Tanto é que nas últimas décadas essas obras são alvos de um 

número expressivo de trabalhos acadêmicos. De acordo com Perrelli; Lima; Belmar 

(2013), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES), 

até 2012, mais de 2.700 trabalhos abordavam esse tema, tanto como foco principal 

ou como secundário, em diversas áreas de conhecimento e diferentes problemas de 

investigação, dentre eles, as políticas, o mercado, os programas governamentais e os 

aspectos educacionais. 

Conforme já mencionado, a pesquisa ora apresentada está vinculada ao 

Projeto “Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua 

Portuguesa e Matemática” (Grupo Contar - OBEDUC/INEP/CAPES), que tem entre 

seus objetivos “analisar como a linguagem matemática e a linguagem científica são 

abordadas em situações que envolvem a leitura e a escrita nas aulas de matemática 

e ciências, bem como as vantagens e possíveis dificuldades enfrentadas pelo 

professor na elaboração e no desenvolvimento destas ações” e, como uma de suas 

questões de pesquisa, saber “em que medida os elementos utilizados para avaliação 

a respeito dos graus de proficiência em leitura/escrita estão sendo adotados nas 

práticas e recursos didáticos das áreas de ciências e matemática”.  

Assim, com vistas a colaborar para os resultados no âmbito do projeto de 

pesquisa mencionado, tomamos como critério um dos campos de investigação do 

projeto as coleções didáticas de matemática para o 4º e 5º anos do EF, aprovadas 

pelo PNLD 2013 e adotadas nas escolas públicas municipais de Mossoró/RN, que 

foram avaliadas pelo IDEB 2013. 

Além do exposto, o fato de o LD ser um dos poucos materiais que estão sempre 

presentes no dia a dia das escolas públicas, tornando-se protagonista na orientação 

da prática escolar e a existência de programas governamentais de compra e 

distribuição dos livros didáticos para todos os níveis e modalidades de ensino das 

escolas públicas brasileiras, o que coloca o Brasil como um dos principais produtores 

de livros didáticos do mundo (OLIVERIA, 2008) e valoriza esse produto no setor 

editorial brasileiro, tornam essencial considerar os livros didáticos como objetos a 

serem pesquisados, analisados e caracterizados. 
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Seria pretender demais e pouco realista querer investigar tudo o que já foi 

escrito e pesquisado sobre toda a complexidade em que o LD está envolvido, assim, 

buscando colaborar com as políticas e prática em torno do LD, a trajetória desta 

pesquisa tem como objeto de estudo os gêneros do discurso presentes nas coleções 

didáticas de matemática dos anos iniciais do EF. 

Para isso, partimos das seguintes questões de pesquisa: 

1) Quais os gêneros discursivos frequentemente abordados nas atividades dos 

LD de Matemática? 

2) Quais as esferas sociais priorizadas nas atividades dos LD de Matemática?  

3) A abordagem dada aos gêneros discursivos nas atividades do LD de 

Matemática contribui para que o aluno conheça as características desses gêneros e 

possa reconhecê-los e produzi-los em diferentes contextos? 

Sendo assim, a pesquisa ora apresentada teve os seguintes objetivos:  

 identificar quais são os gêneros do discurso priorizados nas atividades do 

LD de Matemática; 

 caracterizar as esferas sociais a que os gêneros do discurso estão 

relacionados; 

 analisar como se dá a abordagem dos gêneros discursivos nos LD de 

matemática, considerando o incentivo à leitura e à produção no trato dos 

conteúdos matemáticos.  

Para tanto, adotou-se como universo de análise livros didáticos de matemática 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2013) e adotados nos 4º 

e 5º anos do Ensino Fundamental, em escolas da rede pública municipal, da área 

urbana de Mossoró. 

As reflexões e resultados advindos desta pesquisa devem compor um corpus 

de investigação que visa a contribuir com os interesses de diferentes envolvidos, tais 

como:  

 órgãos e entidades responsáveis pela elaboração de políticas públicas 

voltadas para a educação, especialmente aquelas que preconizam a 

formação de cidadãos leitores e capazes de se comunicar em diferentes 

contextos e por meio de diferentes gêneros discursivos, à medida que 

oferece subsídios, mesmo que tímidos, que colaboram para a criação de 

critérios indicadores para a produção e avaliação de recursos didáticos;  
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 autores das coleções didáticas, à medida que dispõem de informações que 

contribuem para a análise das obras de suas autorias no que diz respeito 

ao estímulo à leitura e à produção por meio do trabalho com o gênero; 

 professores, visto que oferece orientações para a prática e análise dos 

materiais didáticos que pretendem fazer uso em suas aulas, de modo a 

contribuir com a formação do aluno leitor e capaz de comunicar-se de 

formas e em contextos diferentes; 

 e pesquisadores, que interessados em temáticas como gêneros discursivos, 

estímulo à leitura e à produção textual, possam encontrar direcionamentos 

para a continuidade e consequente ampliação e aperfeiçoamento dos dados 

para o trato desta temática. 

Para o desenvolvimento da pesquisa e análise dos resultados, fundamentamo-

nos na perspectiva bakthiniana acerca dos gêneros do discurso, adotando autores 

como: Bakthin (2011; 2014), Leite e Barbosa (2014), Schneuwly e Dolz (1997, 1998), 

Marcuschi (2008; 2011), Machado (2009), Reiff e Bawarshi (2013), Vigotski (2008), 

Freire (1989; 1996), Smole e Diniz (2001), Lopes e Nacarato (2009; 2013), Nacarato, 

Mengali e Passos (2014), Barbosa e Noronha (2014), dentre outros. 

A fim de atender a esses objetivos, realizamos uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, que está dividida em três etapas. A primeira consiste em fazer um 

levantamento das coleções adotadas nas escolas municipais que atuam com 4o e 5o 

anos do EF em Mossoró; a segunda etapa consiste em fazer levantamento e a 

catalogação dos gêneros e esferas que são priorizadas nas atividades do LD; e a 

terceira etapa consiste em fazer um mapeamento revelando o caminho para a análise 

do estímulo à leitura e à produção dos gêneros do discurso nas atividades dos Livros 

Didáticos de Matemática.  

A análise dos dados coletados deve considerar aspectos da teoria de análise 

de conteúdo de Bardin que, segundo a autora, “a análise de conteúdo é um método 

que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, 

mas com aplicação diferente”. (BARDIN, 2006, p. 158) 

Portanto, além da introdução, estruturamos o desenvolvimento da dissertação 

do seguinte modo: 

No primeiro capítulo, intitulado, Livro Didático, apresentamos uma breve 

abordagem de como se desenvolveu a política do Programa Nacional do Livro 
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Didático no Brasil, com as mudanças que foram implementadas ao longo do tempo, 

refletiremos também sobre a importância do LD para o processo de ensino 

aprendizagem e sobre as contribuições da leitura para a aprendizagem da 

matemática. 

No segundo capítulo, intitulado Linguagem, ensino e gêneros do discurso, por 

meio dos estudos da linguagem e do gênero discursivo na perspectiva de Bakhtin, 

apresentamos algumas reflexões sobre a funcionalidade do gênero discursivo, as 

situações de comunicação e as diferentes maneiras de composição do gênero, 

planejadas de acordo com a função social e com os propósitos comunicativos, as 

quais adotamos como base desta pesquisa. 

No terceiro capítulo, intitulado Revelando os caminhos para a análise do 

gênero, descreveremos o percurso metodológico, apresentando os procedimentos 

referentes à construção e análise dos dados. Detalharemos os critérios que utilizamos 

na escolha das coleções, quais delas compõem o corpus da investigação e como 

ocorreu o desenvolvimento das três etapas da pesquisa. 

Nas Considerações Finais, discorremos a respeito do que nos foi possível 

abarcar a partir da compreensão do que é gênero discursivo e de como a leitura, 

produção e interpretação destes está sendo estimulada nas coleções didáticas dos 

anos iniciais do ensino fundamental. Apresentamos também reflexões sobre aspectos 

decorrentes da pesquisa que podem indicar caminhos para futuras investigações. 
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1 LIVRO DIDÁTICO 
  

 
O livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira que o 
seu acolhimento independe da vontade e da decisão dos professores. 
Sustentam essa tradição o olhar saudosista dos pais, a organização escolar 
como um todo, o marketing das editoras e o próprio imaginário que orienta as 
decisões pedagógicas do educador. (SILVA, 1996, p. 8) 
 
 
 

Neste capítulo, apresentamos uma breve abordagem de como se desenvolveu 

a política do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no Brasil e de algumas de 

suas mudanças mais expressivas que foram implementadas ao longo do tempo. 

Refletimos também sobre alguns aspectos referentes à importância da leitura para o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como das contribuições do livro didático, 

especialmente o de matemática, para a formação do aluno leitor. 

 

 

1.1  O LIVRO DIDÁTICO SOB A PERSPECTIVA DO PNLD  

 

O lugar de destaque do LD no cenário educacional brasileiro foi ampliado ao 

longo do tempo. Isto se deve, especialmente, à criação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), por meio do Decreto nº 91.542, de 19/08/85, que foi instituído com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas escolas 

públicas de 1º Grau5. Esse programa é considerado o mais antigo voltado à 

distribuição de obras didáticas. Iniciado em 1929, com outra denominação, Instituto 

Nacional do Livro (INL), foi aperfeiçoado e ampliado ao longo dos anos, passando por 

diferentes denominações e formas de execução, como relataremos a seguir. 

Em 1938, por meio do Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, foi instituída a 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), estabelecendo a primeira política de 

legislação e controle de produção e circulação do LD no país. Já em 1945, foi 

consolidada pelo Decreto Lei nº 8.460, de 26/12/45, a legislação sobre as condições 

de produção, importação e utilização do LD. 

Com a extinção do INL, em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar 

(FENAME) tornou-se responsável pela execução do Programa do Livro Didático. Os 

                                                           
5 Nível de ensino que, atualmente, corresponde aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 
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recursos para provê-lo passaram a ser de responsabilidade do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Mas, a insuficiência destes para atender a 

todos os alunos do Ensino Fundamental (EF) deixou grande parte das escolas 

municipais excluídas do programa. Em 1983, em substituição à Fename, foi criada a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) que, além de propor a participação dos 

professores na escolha dos livros a serem utilizados pelos alunos, também propôs a 

ampliação do programa com a inclusão de todas as séries do EF. 

No início dos anos 90, mais especificamente em 1992, a distribuição dos livros 

foi comprometida pelas limitações orçamentárias e houve um recuo na abrangência 

da distribuição, restringindo-se o atendimento até a 4ª série do ensino fundamental. 

Porém, logo em seguida, em julho de 1993, a Resolução do Conselho Deliberativo do 

FNDE nº 6 passou a vincular recursos para a aquisição dos livros didáticos, 

estabelecendo um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição do LD e para 

a gradativa universalização da distribuição dos livros no ensino fundamental. 

Buscando garantir a qualidade das obras adquiridas e cobrar das editoras 

alguma responsabilidade a este respeito, em 1994, o Ministério da Educação (MEC) 

nomeou uma comissão de especialistas das diversas áreas de conhecimentos 

(Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática) para analisar os 

livros que eram adquiridos pelo programa e, a partir de 1996, iniciou-se o processo de 

avaliação pedagógica dos livros inscritos para o Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD), sendo publicado o primeiro Guia do Livro Didático (GLD) de 1ª a 4ª série. Os 

livros foram então avaliados pelo MEC segundo critérios previamente discutidos. Esse 

procedimento vem sendo aperfeiçoado e aplicado até hoje. 

Desde 1997, já foram realizadas sete edições do PNLD para os alunos dos 

anos iniciais do EF, foco de nossa pesquisa: PNLD 1997, 1998, 2000/01, 2004, 2007, 

2010 e 2013. Em 1997, com a criação dos critérios de avaliação para análise das 

obras, iniciou-se uma avaliação sistemática, com a denominação de análise 

pedagógica, pautada por critérios eliminatórios, comuns a todas as disciplinas 

curriculares e específicos de cada uma delas. A partir de então os livros aprovados 

nas análises poderiam ser comprados pelo Governo. 

Atualmente, a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC coordena a 

análise pedagógica sistemática das obras inscritas no PNLD, juntamente com as 

universidades públicas e professores de diversas regiões do Brasil, 

responsabilizando-se pelas avaliações dos Livros Didáticos nas seguintes áreas: 
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Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, além 

dos dicionários de Língua Portuguesa, obra que também é contemplada pelo 

programa.  

Conforme os critérios de avaliação dos LD, aqueles que apresentam erros 

conceituais, que induzem a erros, que não apresentam coerência teórico-

metodológica, estão desatualizados, disseminam discriminações ou qualquer forma 

de preconceitos, entre outros problemas, são excluídos. Com relação ao manual do 

professor, são observados critérios quanto aos fundamentos teórico-metodológicos 

que norteiam a elaboração da obra, as orientações para o uso de cada volume, a 

qualidade das atividades complementares, a resolução das atividades, as orientações 

para avaliação e as indicações trazidas para auxiliar o docente em sua formação 

continuada. Os avaliadores também são orientados a se preocuparem com relação à 

produção dos livros, pois eles são produzidos por grupos sociais que, de maneira 

intencional ou não, transferem sua forma de pensar, de agir, suas identidades, 

culturas e tradições (BRASIL, 2013 p. 20). 

Ao término da análise, é produzido o Guia do Livro Didático (GLD), no qual são 

encontrados os critérios que foram utilizados na avaliação das coleções, a ficha 

utilizada pelos avaliadores, as resenhas das coleções e os pontos fortes e fracos de 

cada obra prescritos pelo MEC, além dos dados técnicos como: nomes do 

coordenador de área e equipe de pareceristas/avaliadores. Esse guia é, comumente, 

disponibilizado no formato digital, no site do MEC, e também na forma impressa que, 

por sua vez, é enviada às escolas com o objetivo de auxiliar o professor quando da 

escolha do LD.  

O GLD oferece ainda algumas orientações pedagógicas relacionadas ao 

espaço que o LD deve ocupar em suas aulas, conforme exposto a seguir. 

 

 
O guia enfatiza a importância de se complementar o Livro Didático, tanto no 
que diz respeito a ampliar suas informações e atividades e contornar 
deficiências, quanto adequá-lo à realidade do local onde será utilizado, 
considerando as especificidades do grupo de alunos envolvidos. Assim, “é 
preciso levar em consideração as especificidades sociais e culturais da 
comunidade em que o livro é utilizado, para que o seu papel de formação 
integral do aluno seja mais efetivo”. (BRASIL, 2013, p. 11) 
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Como pode ser observado, ressalta-se no documento o papel coadjuvante do 

LD no ensino como um recurso auxiliar dos diversos outros que devem compor a 

prática pedagógica do professor que, por sua vez, deve considerar a realidade 

sociocultural peculiar do grupo com o qual atua, frequentemente desconsiderada no 

LD, dada a perspectiva global, usando daqueles outros recursos e metodologias que 

possibilitem complementá-lo. 

Quanto à distribuição dos LD às escolas, é de responsabilidade do PNLD 

fornecê-los para os diferentes níveis de ensino – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, nas modalidades regular e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), o programa engloba também a aquisição e 

distribuição de dicionário da Língua Portuguesa, Livro Didático em Braille, Atlas 

Geográfico e Obras Complementares com o objetivo de ampliar a aprendizagem no 

ciclo de alfabetização. 

Diariamente, milhares de professores e alunos fazem uso dos LD das mais 

variadas formas. A cada ano as editoras publicam novos volumes, reeditam os mais 

vendidos, dando o destaque que o LD conquistou como produto da indústria cultural 

com a maior vendagem no quadro atual das editoras nacionais e internacionais. Tanto 

pela característica mercantilista como pelo papel pedagógico de formação, ele 

desperta entre professores, alunos e pesquisadores de diferentes áreas de 

conhecimento a necessidade de estudos e pesquisas que estejam sempre voltados 

ao seu principal objetivo, ou seja, contribuir para a qualidade educacional do nosso 

país. Por ser um material didático distribuído nacionalmente, o LD uniformiza o 

conhecimento, unindo pessoas que, mesmo geograficamente distantes ou que vivem 

em contextos socioculturais diversos, acessam as mesmas informações, 

conhecimentos e as diversas culturas existentes dentro do nosso país. 

A esse respeito, Choppin (2004, p. 560) destaca que “os LD constituíram-se e 

continuam a se constituir como poderosos instrumentos de unificação, até mesmo de 

uniformização nacional, linguística, cultural e ideológica”, demonstrando que ele 

recebe influência de discursos institucionais de avaliações externas como Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), além de passar pela avaliação do PNLD, que regulamenta sua circulação, 

refletindo fortemente nas concepções de educação do país. 

Além disso, há as contribuições que esse recurso, quando bem escolhido, pode 

oferecer para a prática do professor, tais como: sugestões de uso de outros recursos 
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didáticos; introdução de novos conceitos e aplicação destes em diferentes contextos; 

indicação de alternativas diversificadas de avaliação da aprendizagem e outros. 

Tendo em vista toda essa política em torno do PNLD e a necessidade de um 

recurso didático que atenda aos anseios de sua clientela, bem como às orientações 

curriculares, especialmente no que se refere à produção e interpretação de gêneros 

discursivos que se utiliza de conteúdos matemáticos, trataremos, no item a seguir, de 

alguns aspectos que reforçam a importância da leitura para a aprendizagem da 

matemática.  

 

 

1.2  LIVRO DIDÁTICO, LEITURA E MATEMÁTICA: REFLEXÕES SOBRE O 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

A prática de leitura se faz presente em nossa vida desde o momento em que 

passamos a compreender o mundo a nossa volta. Nós a relacionamos a muitas de 

nossas atividades no trabalho, no lazer, na escola, fazendo compras, escrevendo um 

bilhete, ou seja, ela está presente de forma muito intensa em nossa vida.  

A leitura contribui para a construção de novas aprendizagens, possibilitando o 

fortalecimento de ideias e ações que permitem ampliar, reformular e adquirir novos 

conhecimentos.  

Segundo Smole e Diniz (2001, p. 69), 

 

Em qualquer área do conhecimento a leitura deve possibilitar a compreensão 
de diferentes linguagens, de modo que os alunos adquiram uma certa 
autonomia no processo de aprender. Em uma situação de aprendizagem 
significativa, a leitura é reflexiva e exige que o leitor se posicione diante de 
novas informações, buscando, a partir da leitura, novas compreensões.  

 

Ao pensarmos sobre a leitura no ensino fundamental, geralmente a 

relacionamos ao ensino da Língua Materna, envolvendo textos, símbolos e imagens. 

Entretanto, para a formação de um aluno leitor, faz-se necessária uma prática 

constante de leitura, não somente de textos da língua materna, mas também de uma 

diversidade de textos que envolva outras áreas de conhecimentos, inclusive a 

matemática.  
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De acordo com os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997b, p. 41),  

 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que podem 
atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias de leitura 
adequada para abordá-los de forma a atender a essa necessidade. Formar 
um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que 
possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos 
implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; 
que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga 
justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos 
discursivos. Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática 
constante de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se 
organizar em torno da diversidade de textos que circulam socialmente. Esse 
trabalho pode envolver todos os alunos, inclusive aqueles que ainda não 
sabem ler convencionalmente. 

 

No mesmo sentido, os estudos de Andrade (2009) destacam que o sujeito que 

lê está imerso em uma diversidade de expressões e que ele, ao interpretar e 

compreender essas expressões, potencializa suas capacidades de comunicar seu 

pensamento, sentimentos e o que conseguiu apreender utilizando as diferentes 

linguagens, sejam elas escrita, oral, musical, plástica ou outra. No que refere à 

matemática, por exemplo, apesar de suas especificidades quanto às regras, termos e 

símbolos, estes podem se aplicar a diferentes situações, comportando-se ou tendo 

significados diferentes em cada uma dessas, o que pode representar uma dificuldade 

para que o sujeito compreenda um determinado texto, daí a necessidade de trabalhá-

la também de forma contextualizada e a partir de uma variedade de gêneros 

discursivos que amplie as possibilidades de entendimento e representação de sua 

linguagem. 

A esse respeito, Luvison (2013, pp. 59-60) diz que  

 

De certa forma, a Matemática, a partir de suas características e de estilos 
próprios da língua, deveria realizar ações fecundas em torno da 
especificidade da sua linguagem, demonstrando que, do mesmo modo que a 
língua materna possui suas marcas, a linguagem matemática também possui 
suas próprias configurações; e ambas não podem estar dissociadas; por isso, 
há necessidade de um trabalho que envolva a relação do leitor (aluno) com o 
texto matemático.  

 

Também de acordo com Luvison (2013), ler faz parte tanto da Matemática 

quanto da Língua Materna, e a leitura propicia ao aluno participar ativamente da sua 
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aprendizagem matemática. Assim, a aprendizagem deixa de ocorrer por repetição e 

mecanização e passa a ganhar significado por meio dos textos, privilegiando o 

pensamento conceitual e não somente o procedimental, como usualmente acontece. 

Isso possibilita que o aluno tenha voz e seja ouvido em sala, que possa comunicar 

suas ideias e interpretações matemáticas e que elas sejam questionadas e 

valorizadas. Nessa perspectiva, rompe-se com modelos padrões de aprendizagem há 

muito tempo ultrapassados, em que os exercícios tinham apenas uma solução, 

possibilitando aos estudantes fazer conjecturas, buscar explicações para validar ou 

não o seu conhecimento. O trabalho nessa perspectiva oferece aos estudantes uma 

matemática mais democrática e não restrita a alguns privilegiados.   

Para Smole e Diniz (2001, p. 69),  

 

Entre as diversas metas a serem perseguidas pela escola fundamental, deve 
merecer atenção especial que os alunos aprendam progressivamente a 
utilizar a leitura para buscar informação e para aprender, podendo exprimir 
sua opinião própria sobre o que leram. Ao final do ensino fundamental, é 
preciso que os alunos possam ler textos adequados para a sua idade de 
maneira autônoma e aprender sobre diferentes áreas do conhecimento 
através da leitura, estabelecendo inferências, fazendo conjecturas, relendo o 
texto e conversando com outras pessoas sobre o que foi lido.  

 

Para as autoras, o trabalho com a leitura deve propiciar autonomia ao aluno, 

por meio dela ele pode ser capaz tanto de desenvolver a compreensão e reflexão 

apropriada dos conceitos matemáticos como posicionar-se criticamente em relação 

ao que lê. Como falado anteriormente, a leitura aplicada à matemática não deve ser 

somente de números e cálculos, mas, sim, de formas, grandezas, medidas, conceitos, 

tratamento da informação, enunciados, espaço, probabilidade, estatística e outros, ou 

seja, a leitura do mundo em que o indivíduo está inserido.  

Isabel Solé (1998) afirma que a leitura é um processo de interação entre o leitor 

e o texto, o que vem a confirmar a interação entre o eu, o texto e o autor do texto, o 

que presume a formação de um leitor crítico e capaz de interagir com o texto, de 

interpretá-lo. Para Solé (1998, p. 22):  

 

O leque de objetivos e finalidades que faz com que o leitor se situe perante 
um texto é amplo e variado: devanear, preencher um momento de lazer e 
desfrutar, procurar uma informação concreta; seguir uma pauta ou instruções 
para realizar uma determinada atividade (cozinhar, conhecer as regras de um 
jogo); informar sobre um determinado fato (ler o jornal, ler um livro de consulta 
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sobre a Revolução Francesa); confirmar ou refutar um conhecimento prévio; 
ampliar a informação obtida com a leitura de um texto na realização de um 
trabalho etc. 

Para que os objetivos apontados por Solé se façam presentes na sala de aula, 

além da necessidade de disponibilizar diferentes gêneros discursivos, ressalta-se a 

necessidade de um trabalho com a leitura que permita diferentes possibilidades de 

interação com o texto, de conhecimento de suas características, objetivos e 

abordagens e que permitam não apenas a sua interpretação, mas também a sua 

(re)produção. 

No que refere às contribuições da leitura para a aprendizagem matemática, 

Smole e Diniz (2001, p. 71) explicitam que  

 

Os alunos devem aprender a ler matemática e ler para aprender matemática 
durante as aulas dessa disciplina, pois para interpretar um texto matemático, 
o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos próprios desse 
componente curricular, encontrando sentido no que lê, compreendendo o 
significado das formas escritas que são inerentes ao texto matemático, 
percebendo como ele se articula e expressa conhecimento. 

 

Entretanto, para a formação de um leitor é necessário não apenas que o 

professor conheça estratégias de leitura e incentive essa prática, mas que ele também 

disponha de recursos didáticos que o possibilitem realizar esse trabalho. O LD tem 

muito a contribuir nesse sentido. Porém, para isso, pressupõe-se um bom uso, de 

modo diversificado, flexível, sensível às variações das formas de organização escolar, 

dos projetos pedagógicos, dos interesses sociais e regionais, de outros materiais 

como livros não didáticos, jornais, revistas e outros, e das expectativas dos 

profissionais que o utilizam.  

A esse respeito, Lopes (2009) constata que o livro sozinho não favorece a 

aprendizagem. Segundo o autor,  

 

(...), a ação do professor perante esse instrumento é fundamental. Um bom 

livro nas mãos de um professor despreparado pode produzir um péssimo 

resultado, assim como um livro de baixa qualidade, conduzido pelas mãos de 

um professor competente, mediante conjecturas sobre o conteúdo 

apresentado e sobre o contexto focado, pode resultar numa aprendizagem 

significativa, crítica, criativa e participativa. (LOPES, 2009, p. 37) 
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Nessa perspectiva, não basta que o LD proporcione situações de leituras 

diversificadas, principalmente naqueles direcionados a áreas diferentes da língua 

materna, por exemplo, da matemática, em que a formação dos professores pouco ou 

nada trata sobre esse assunto, ele deve vir com orientações ao professor para um 

bom uso dessas situações.  

Observando que, ao utilizarmos unicamente o LD, podemos levantar problemas 

justamente acerca dessa formação leitora, como por exemplo: textos fragmentados, 

nem sempre autênticos, retirados do seu suporte original, produzidos somente com 

fins pedagógicos, entre outros. Como destacamos anteriormente, um dos objetivos 

principais da aprendizagem é que o aluno possa utilizar a leitura para aprender, buscar 

informações e que possa exprimir opinião acerca do que lê.  

No que se refere à matemática, porém, é comum que o LD seja utilizado 

somente como manual de exercícios, para aplicação de um conteúdo/fórmula/regra 

aprendido, sem uma prática variada que possibilite ao estudante aplicá-lo, reconhecê-

lo ou reproduzi-lo em diferentes situações. No entanto, o LD deve propiciar a leitura e 

a interpretação de textos, possibilitando ao estudante ampliar sua aprendizagem e ter 

mais autonomia na busca e seleção de novas informações e conhecimentos, sabendo 

conciliar os conteúdos aprendidos com os interesses e as experiências que ele já 

possui, no sentido da compreensão devida da realidade que possa vir a contribuir para 

a sua aprendizagem.  

A seguir, nos apropriaremos de como leitura é uma atividade colaborativa, 

mesclada por vozes que constituem os diferentes gêneros, formando-os em eventos 

complexos e, sobretudo, em atividades sociais. 
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2 LINGUAGEM, ENSINO E GÊNEROS DO DISCURSO 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

 

 

No capítulo anterior, descrevemos brevemente o desenvolvimento da política 

de avaliação e distribuição de LD para os estudantes das escolas públicas brasileiras, 

além de sinalizarmos as possíveis contribuições que esse recurso pode oferecer para 

a efetivação de um trabalho voltado para a leitura no ensino da matemática. Com 

vistas a respaldar teoricamente nossa análise, neste capítulo, por meio dos estudos 

da linguagem e do gênero discursivo na perspectiva de Bakhtin, apresentamos 

algumas reflexões sobre a funcionalidade do gênero, as situações de comunicação e 

as diferentes maneiras de composição do gênero, planejadas de acordo com a função 

social e com os propósitos comunicativos que ele assume. 

 

 

2.1  OS GÊNEROS DO DISCURSO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA E SUAS 

FUNCIONALIDADES 

 

Sendo a linguagem de importância fundamental para a humanidade, em cada 

tempo e espaço e, de modo geral, atrelada a fatores essencialmente culturais, o 

processo de comunicação procura adaptar-se de acordo com o seu meio. A presença 

de diferentes linguagens e dos gêneros do discurso ultrapassa a restrita relação de 

decodificação de palavras e frases e se insere numa constância dinâmica de 

construção da própria linguagem. Iniciaremos explicitando o que é gênero discursivo 

e como este se desenvolve nas relações sociais e, por consequência, como se 

apresenta no contexto escolarizado, difundindo-se enquanto prática social. 

A noção de gênero discursivo tem sido muito discutida por estudiosos do ensino 

de línguas e tem ajudado os pesquisadores a compreenderem as interações sociais 

nas múltiplas esferas em que agem pela linguagem. Dessa forma, o conceito de 

gênero, que normalmente é abordado pela literatura e retórica, assume nos estudos 
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de Mikhael Bakhtin (2011) uma ligação entre o uso da língua inserida num contexto 

sócio-histórico, onde são confrontadas as construções econômicas, semióticas e 

culturais que são produzidas ao longo da história da humanidade, e as práticas de 

linguagem escolarizadas presas no interior da sala de aula.  

A partir da década de 70, as ideias de Mikhail Bakhtin ultrapassaram as 

fronteiras da Rússia e marcaram uma renovação nos estudos linguísticos e literários 

do Ocidente. Suas obras foram retomadas por pesquisadores e passaram a ser 

referência para o estudo da linguagem e as relações desta com a história, a cultura e 

a sociedade. Bakhtin (2011) tem uma concepção de linguagem enquanto um ato 

social, que se realiza e se modifica nas relações sociais e é, ao mesmo tempo, meio 

para a interação humana e resultado dessa interação.  

Ao contrário de Ferdinand de Saussure6, outro pesquisador de destaque nos 

estudos da linguagem, que não pensou a língua dentro de um sistema ativo, ou seja, 

dentro de uma situação contextualizada, Bakhtin não diferencia linguagem de língua, 

ele pensa e vê a língua como acontecimento, levando em consideração a ação 

comunicativa, onde nenhum texto é igual a outro, pois tanto a pessoa que o lê como 

o texto são diferentes de acordo com o contexto histórico.  

Para esse estudioso, as relações existentes entre linguagem e sociedade são 

indissociáveis, e as diversas esferas7 da atividade humana são compreendidas como 

domínios ideológicos, que dialogam entre si e produzem, em cada uma delas, formas 

relativamente estáveis de enunciados então denominadas de gêneros discursivos. 

Tanto os gêneros como os enunciados a eles pertencentes não podem ser 

compreendidos, produzidos ou conhecidos sem referência ao contexto sócio-histórico 

de enunciação. 

Conforme Bakhtin, 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

                                                           

6 Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi um linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas 
propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. 

7 Esferas essas sugeridas por Rodrigues (2001) como critérios para a organização dos gêneros, à 
medida que estes são agrupados por aspectos comuns e estão vinculados às esferas 
sociocomunicativas, formando-se e se desenvolvendo conforme a esfera social a que está relacionado. 
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proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
das esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou 
seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção 
composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 
eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 
2011, pp. 261-262) 

 

O fato de serem “relativamente estáveis” não significa que são engessados ou 

estáticos, mas, sim, que são flexíveis quanto à sua composição, apresentando caráter 

sócio-histórico, por estarem diretamente relacionados a diferentes situações sociais, 

mudando com as práticas sociais e sendo alterados a partir das intenções 

comunicativas, das condições sociais de produção dos discursos e de conclusão do 

todo verbal em acordo com os modos de dizer dos sujeitos nas mais diversas 

interações sociais. 

Conceitualmente, dentro da teoria dos gêneros, Bakhtim (2011) elabora esse 

conceito pautado na dialogicidade da linguagem, que se preocupa mais com o uso e 

menos com a sua classificação. Para ele, os gêneros do discurso são tipos de 

enunciados criados nos vários campos da atividade humana, que agrega em sua 

definição critérios não linguísticos, tais como “o conteúdo temático, o estilo de língua 

e a estrutura composicional”. 

 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

 

Esses elementos conferem ao texto uma condição de conclusão que assegura 

a possibilidade de compreensão do texto pelo leitor. Entretanto, cada elemento desse 

pode funcionar de maneira particular e produzir efeitos diferenciados, pois mesmo que 

sejam igualmente importantes e inseparáveis, não significa que no texto não possam 

ser trabalhados dando maior ênfase a um ou a outro. Mas, o que não pode ocorrer é 

o desprezo de um em detrimento de outro. 

Segundo Bakhtin (2011), aprender a falar é aprender a estruturar enunciados, 

porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, 
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por palavras isoladas, nem na oralidade, nem na escrita. O discurso diz respeito aos 

usos coletivos da língua que organizam nossa fala da mesma maneira que organizam 

as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do 

gênero e, ao ouvir a fala do outro, de imediato, sabemos o gênero, o conteúdo, o que 

é dito, a estrutura que é particular dos textos que pertencem ao gênero e ao estilo, 

podemos inclusive prever o final da fala, reconhecendo todo o discursivo que irá 

evidenciar suas diferenciações no processo da fala. 

 

Esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que nos é 
dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o 
estudo teórico da gramática. A língua materna – sua composição vocabular e 
sua estrutura gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de 
dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas que nós mesmos 
ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com 
as pessoas que nos rodeiam. [...] As formas da língua e as formas típicas dos 
enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à 
nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. (BAKHTIN, 2011, 
pp. 282-283). 

 

Dessa forma, a utilização de uma língua ocorre sempre por meio de um dado 

gênero, mesmo que os falantes não apresentem consciência disso. A variedade dos 

gêneros discursivos é imensa, abrangendo, formas cotidianas mais padronizadas 

(cumprimentos de felicitações, saudações, despedidas etc.), mais livres (piadas, 

conversas entre amigos, no futebol, conversas de bar, de salão ou conversas 

familiares etc.) e formas discursivas mais elaboradas (literárias, médicas, científicas, 

retóricas - jurídicas, políticas etc.). Portanto, são gêneros que se realizam por uma ou 

mais razões, determinadas em uma situação comunicativa (um contexto) para 

promover uma situação específica. 

Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, suas propriedades 

funcionais, estilo e composição organizados em razão do objetivo que cumprem na 

situação comunicativa. Essa percepção dos gêneros permite entender melhor suas 

características para formar leitores mais proficientes ou possibilitar que produzam 

textos com propriedade. Segundo Lopes-Rossi (2011, p. 74),  

 

Por “características discursivas” – de uma forma não tão teoricamente 
aprofundada, mas possível para a sala de aula e minimamente suficiente para 
o trabalho pedagógico – podemos entender as condições de produção e de 
circulação de um gênero, de maneira geral reveladas com respostas a 
indagações do tipo: quem escreve (em geral) esse gênero discursivo? Com 
que propósito? Onde? Quando? Como? Com base em que informações? 
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Como o redator obtém as informações? Quem escreveu esse texto que estou 
lendo? Quem lê esse gênero? Por que o faz? Onde o encontra? Que tipo de 
resposta pode dar ao texto? Que influência pode sofrer devido a essa leitura? 
Em que condições esse gênero pode ser produzido e pode circular na nossa 
sociedade? 

 

Portanto, o trabalho pedagógico voltado para a formação do leitor deve orientar 

o conhecimento mais aprofundado do gênero discursivo pelo aluno, de modo a 

permiti-lo tirar uma série de conclusões, não apenas a respeito das informações que 

o discurso visa a transmitir, como também das características linguísticas que dão 

sentido a essas informações. Um trabalho dessa natureza alimenta também a escrita, 

a produção desses gêneros pelo estudante, à medida que o subsidia na escolha do 

recurso linguístico que ele precisa usar, do gênero que deve escolher em função do 

que deseja comunicar, do efeito que quer produzir no interlocutor e da ação que quer 

produzir no meio para o qual escreve.  

Considerando a variedade dos gêneros que são produzidos em cada esfera da 

atividade humana, Bakhtin (2011) os divide em dois grupos: primários (simples) e 

secundários (complexos). Os gêneros primários estão relacionados às situações 

comunicativas cotidianas, como: o bilhete, a conversa familiar, a carta; outra 

característica observada nesse tipo de gênero é que eles têm a sua função mais 

imediata. Os gêneros secundários, por sua vez, constituem-se como situações 

comunicativas mais complexas, como: romances, pesquisas científicas e outros, 

podendo absorver e modificar os gêneros primários, justamente porque os 

secundários possuem um grau de complexidade maior e, portanto, no seu processo 

de formação podem incorporá-los e reelaborá-los. 

No próximo item discorreremos a respeito do ensino dos gêneros do discurso 

para aumentar as possibilidades de compreensão dos conteúdos matemáticos. 

 

2.2  O QUE SE ESPERA DO ENSINO DOS GÊNEROS DO DISCURSO NO ENSINO 

DA MATEMÁTICA? 

 

 

Conforme ressaltamos no item 1.2, a leitura é vista como um instrumento de 

mudança sociocultural capaz de propiciar ao sujeito leitor autonomia, senso crítico 

aguçado, sensibilidade às questões do cotidiano e a capacidade de compreender e 

refletir de forma apropriada em diferentes contextos. Nesse sentido, a prática 

pedagógica do professor deve estar voltada para um ensino em que o aluno saiba 
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empregar a diversidade oral e escrita dos gêneros com segurança e proficiência. A 

esse respeito é importante considerar que, 

 
[...] as práticas de leitura e escrita são essenciais na elaboração conceitual 
em matemática, embora muitos professores não estejam atentos para isso e, 
muito menos, familiarizados com a utilização de produção de textos nas aulas 
de matemática, ela é um componente essencial no ensino e na aprendizagem 
da disciplina. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, pp. 43-44) 
 

 

As autoras ressaltam a importância e a viabilidade do trabalho com a leitura 

nas aulas de matemática. De fato, o trabalho com a leitura no ensino da matemática 

tem mostrado bons resultados e sido foco de estudos na área da Educação 

Matemática, a exemplo dos desenvolvidos por Dantas, 2011; Noronha, 2012; Noronha 

e Barbosa, 2014; Lima e Noronha, 2014a; Lima e Noronha, 2014b e Gomes (2015). 

As pesquisas nessa área mostram bons resultados no que se refere à interpretação 

de textos matemáticos, melhor apropriação da linguagem matemática e, 

consequentemente, dos conteúdos dessa disciplina. 

Sabemos que existem textos que são próprios da matemática e também 

aqueles que permitem contextualizar o ensino dessa disciplina. Normalmente, os 

gêneros que são utilizados nos textos da disciplina de matemática são facilmente 

reconhecidos pelos alunos: gráficos, tabelas, listas de exercícios e enunciados de 

problemas. Mesmo que eles não saibam produzi-los ou que não saibam que se trata 

de um gênero específico, eles conseguem identificar, por exemplo, uma lista de 

exercícios pela forma como ela está composta/organizada, pelos símbolos utilizados 

e pelo estilo.  

Se pegarmos uma lista de exercício em um livro de matemática, a sua variação 

com relação a outro livro é muito pequena, mudando, geralmente, apenas números, 

cores, diagramação, ou seja, a construção composicional de uma lista de exercícios 

é quase sempre a mesma. Para um melhor entendimento, se compararmos o gênero 

poema, da esfera literária, a sua construção composicional, conteúdo temático e estilo 

sofrem variações significativas de um poema para outro, podendo até abranger 

configurações mais difíceis de serem identificadas quando diferem da tradicional com 

versos e rimas bem marcadas. Por sua vez, uma lista de exercícios sobre um mesmo 

conteúdo, em dois diferentes livros didáticos de Matemática, pouco se diferenciam, a 

não ser por sua diagramação, conforme já mencionado anteriormente. 
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Essas características ressaltam a necessidade de uma intervenção pedagógica 

que aborde diferentes gêneros do discurso também nas aulas de matemática, 

possibilitando que o aluno aumente o seu leque de alternativas de comunicação e 

compreensão do conteúdo/conhecimento matemático. Mas é importante ressaltar que 

essa diversidade de gêneros não esteja no livro apenas “para ‘enfeites’ e até distração 

dos alunos”, conforme nos lembra Marcuschi (2008, p. 207). Mas, sim, que priorize o 

ensino por meio de gêneros discursivos, mostrando que o trabalho com uma grande 

diversidade de gêneros é uma excelente oportunidade de desenvolvimento da 

aprendizagem também da matemática. 

De acordo com Bakhtin,  

 

A riqueza e diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. (2011, p. 262) 
 

 

Portanto, quando nos referimos aos gêneros do discurso que podem ser 

trabalhados na matemática por meio dos livros didáticos, sinalizamos para os diversos 

gêneros, tanto os que normalmente são utilizados nos textos matemáticos, descritos 

anteriormente, os que não são exclusivos mas se apoiam em sua linguagem 

(panfletos de supermercado, tabelas nutricionais, regras de jogos etc.), como também 

os que deveriam circular mais nas aulas de matemática (notícias, adivinhas, artigos, 

relatos de experiências etc.), tendo a preocupação de que essa diversidade não seja 

apenas em função da quantidade de gêneros, conforme ressalta Pedrosa (2006, p. 

120), quando fala sobre os critérios de avaliação do PNLD, diz,“[...], que o critério de 

diversidade estabelecido pela Avaliação se dá em função da quantidade de gêneros 

contemplados e não em função do número de ocorrências reservado para cada um 

destes”. 

Além de contribuir para o desenvolvimento da competência leitora, o trabalho 

com a variedade de gêneros discursivos no ensino da matemática pode contribuir para 

o entendimento de que o conhecimento matemático resulta da evolução social e da 

construção humana, e que, portanto, a matemática se originou e evoluiu para resolver 

os problemas provenientes das necessidades sociais e não o contrário. 
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A matemática, com o ensino conduzido por rigidez, ordenamento e precisão 

dos resultados, apresenta-se sempre como um problema para a aprendizagem de 

alunos de todos os níveis de ensino. Muitos desses problemas, entre outros fatores, 

podem estar ligados à ausência de um trabalho específico voltado para a leitura, que 

muitas vezes não faz parte de forma mais sistematizada do cotidiano escolar dos 

alunos. 
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3 REVELANDO OS CAMINHOS PARA A ANÁLISE DE GÊNEROS DISCURSIVO 

 

 
O processo de pesquisa [...], exige centralidade num foco de estudo; exige 
um recorte da prática pedagógica ou a delimitação de um problema de modo 
que esse possa ser sistematicamente estudado. [...], além disso, exige leitura, 
registro de informações, uma descrição do fenômeno educativo; exige um 
certo distanciamento da ação e um tratamento interpretativo e analítico do 
fenômeno. (LORENZATO; FIORENTINI, 2007, p. 76) 
 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a descrição da nossa pesquisa, os 

procedimentos referentes à construção, recorte e análise dos dados que utilizamos 

para validar e alcançar os objetivos já apresentados na introdução deste trabalho e o 

percurso metodológico fundamentado nas abordagens quantitativas e qualitativas 

com a descrição de cada etapa que compõe esse percurso. 

 

3.1  A NATUREZA DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa foi fundamentada nas abordagens quantitativas e qualitativas. 

Com base nos estudos de Lakatos e Marconi (2011), a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos do objeto pesquisado, 

fornecendo análise detalhada sobre as investigações, já a metodologia quantitativa 

preocupa-se com a quantificação tanto no que refere à coleta de informações como 

no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas. 

Deixando claro que a quantificação dos dados não tem por finalidade apenas 

descrição e quantificação, mas relatar o desenvolvimento do caráter interpretativo no 

que se refere aos dados obtidos. Segundo Bell (2004), as duas abordagens, 

qualitativa e quantitativa, podem ser usadas conjuntamente ou em determinadas 

situações, vistas como complementares, onde cada uma dá a sua visão de um 

determinado problema. 

Neste sentido, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas: primeiramente, na 

perspectiva quantitativa, foi feito o levantamento das coleções didáticas adotadas nas 

escolas municipais de Mossoró, sobre a qual trataremos com mais detalhes na 

subseção 3.2; posteriormente, na mesma perspectiva, realizamos o levantamento de 

todos os gêneros discursivos que fazem parte das atividades dos livros didáticos de 
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matemática de 4o e 5o anos do Ensino Fundamental adotados por aquelas escolas, 

realizando também um levantamento de um dos elementos correspondentes à 

categoria de análise “contexto histórico-social” – a esfera de circulação à qual o gênero 

está vinculado; e finalmente, de acordo com a perspectiva de Bakhtin e seus adeptos 

discutida em seções anteriores, analisamos qualitativamente como a situação de 

produção do gênero é orientada nas atividades das coleções didáticas, se estimulam 

a leitura e a produção dos gêneros do discurso em diferentes contextos. 

Salientamos que o objetivo da nossa pesquisa não é a emissão de julgamentos 

do tipo “livro bom ou livro ruim”, por contemplar ou não os critérios estabelecidos pelo 

PNLD (BRASIL, 2013), mas buscar subsídios, por meio da análise das obras sobre 

como o gênero discursivo está sendo trabalhado nos LD de matemática, de modo a 

contribuir para uma prática de ensino de estímulo à formação do leitor. 

As três etapas da pesquisa ora mencionadas serão descritas com mais 

detalhes nas subseções que seguem. 

 

 

3.2 CRITÉRIOS QUE MOTIVARAM A ESCOLHA DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS 

 

Como já foi mencionado na introdução deste texto, o presente trabalho vincula-

se ao Projeto “Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua 

Portuguesa e Matemática” (Edital no 49/2012 – OBEDUC/CAPES/INEP), que tem 

como um de seus parâmetros de investigação os recursos didáticos adotados para o 

ensino da matemática nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Nesse sentido, 

adotamos como objeto de análise desta pesquisa os livros didáticos referentes a 

esses anos de ensino, aprovados pelo PNLD 2013 e adotados nas escolas da rede 

pública municipal de Mossoró/RN.  

O levantamento inicial para a seleção das obras a serem analisadas teve início 

na Secretaria Municipal de Educação de Mossoró (SME - Mossoró), que nos forneceu 

a relação das escolas urbanas do município, seus respectivos endereços e os 

resultados alcançados pelas escolas para o IDEB de 2013. Diante da não 

disponibilidade, pela SME Mossoró, da informação sobre a coleção didática adotada 

por cada escola, buscamos essa informação via contato telefônico diretamente com 

as instituições de ensino, aproveitando para solicitar a elas a disponibilização 
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temporária de uma coleção para a pesquisa, visto que não as encontramos na SME 

de Mossoró, na biblioteca pública e no Portal do Saber Vereador Vingt Rosado Neto8.  

A biblioteca municipal não tinha em seu acervo nenhum LD; o Portal do Saber 

Vingt Rosado, por sua vez, só dispunha de exemplares mais antigos (edições de 2006, 

2008 e 2009) e que não estavam incluídos em nossa pesquisa. Tentamos, então, por 

meio de e-mail, em 20 de janeiro de 2015, solicitar ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) que nos enviasse, caso tivesse em acervo, 

mas recebemos a resposta (Anexo 7) de que não dispunham desses materiais para 

doação.  

Assim, de posse do ofício (Anexo 8), encaminhado pela orientadora desta 

pesquisa, que nos identificava e apresentava os objetivos de nossa pesquisa, 

visitamos as escolas municipais Professora Niná Ribeiro de Macêdo Rebouças, 

Ronald Pinheiro Néo Júnior, Professor Antônio Amorim, Professor Francisco Morais 

Filho, Professor André Luiz III, Professora Maria Elza Fernandes Sena, Professor 

Raimunda Nogueira do Couto, Dolores do Carmo Rebouças III, Professor Antônio 

Fagundes, Rotary, Professor Alexandre Linhares, Antônio da Graça Machado e o 

Colégio Evangélico Leôncio José de Santana.   

A nossa ida às escolas teve como objetivo adquirir os livros didáticos adotados 

pelas instituições e, na maioria das vezes, fomos bem recebidas pelas diretoras, 

coordenadoras pedagógicas ou supervisoras, que nos deixavam ter acesso à 

biblioteca para procurar os livros de que precisávamos. Apenas em três escolas não 

nos deixaram entrar na biblioteca nem ter acesso aos livros, alegando que como a 

diretora não estava não seria possível autorizar a nossa entrada. 

A maioria das escolas não pôde nos ceder os livros para a pesquisa, apenas 

nos emprestou para fazermos cópia, pois não dispunha de livros suficientes para os 

alunos e, segundo relatos das coordenadoras da maioria das escolas, a reserva 

técnica da Secretaria Municipal nunca dispunha dos livros que as escolas precisavam 

para atender a todos os estudantes durante o período estipulado para o trabalho com 

a obra.  

                                                           
8 O Portal do Saber Vereador Vingt Rosado Neto, mantido pela Prefeitura Municipal de Mossoró, é um 

espaço aberto à comunidade para estudos e pesquisas, dispõe de biblioteca e de acesso à internet. 
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Duas das escolas visitadas, por exemplo, precisaram adotar duas coleções 

(uma para o período do 1º ao 3º ano – primeiro ciclo – e outra para o 4º e 5º anos – 

segundo ciclo do Ensino Fundamental), pois não receberam livros suficientes de uma 

mesma coleção para todos os alunos do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental. Além 

disso, uma escola relatou que somente uma, das duas turmas do 4º ano de 2013, teve 

acesso ao LD; a outra passou o ano inteiro sem livro, comprometendo, assim, o ensino 

e aprendizagem dos alunos.  

Outro fato também bastante preocupante observado por nós durante as visitas 

foi de que os profissionais que nos receberam se preocupavam em declarar que o que 

influenciava na escolha das coleções muito fortemente era o fato de serem adotadas 

por outras instituições, pois quanto mais escolas adotassem a mesma coleção 

(escolha unificada), mais fácil seria conseguir, no caso de falta ou sobra de livros, 

realizar permutas ou adquirir em outras escolas que também tivessem adotado a 

mesma coleção.  

Era uma alternativa utilizada para suprir a falta de LD e conseguir atender a 

todos os estudantes da instituição. Mas, geralmente, poucos exemplares são 

conseguidos nessa situação, não suprindo toda a demanda. Mesmo o recurso da 

reserva técnica (percentual de livros disponibilizados às secretarias municipais de 

educação para atender às novas turmas e matrículas) não garante suprir a todas as 

escolas de todos os livros necessários.  

Em três escolas visitadas, as coordenadoras e diretoras relataram que, 

algumas vezes, os professores realizam a escolha do LD, preferencialmente, pela 

consulta direta às obras que, em geral, eram fornecidas pelas editoras que fazem 

visitas às escolas e levam as obras para os professores conhecerem. Elas também 

relataram que os professores reclamavam do curto prazo para consultas, pois 

gostariam de participar mais ativamente do processo de seleção das coleções, de 

poderem analisar com mais rigor, o que, frequentemente, não é possível, dada a falta 

de tempo em razão das condições de trabalho. Assim, muitos continuam optando por 

livros de autores já conhecidos ou adotados em edições anteriores. Os professores 

relataram também, como fator desestimulante ao processo, o fato de que algumas 

vezes participam da escolha das coleções e quando recebem os livros na escola não 

são aqueles que foram escolhidos por eles, deixando o professor sem autonomia na 

aquisição.  
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Os profissionais dessas três escolas apontaram ainda, como preocupantes, 

para o agravamento da falta de livros para atender a todos os estudantes, as más 

condições físicas de como o livro é entregue pelos alunos ao final de cada ano letivo 

(capas rasgadas, riscados e sujos) ou da sua não entrega, considerando que os livros, 

conforme o PNLD, são reutilizáveis por três anos.  

Apesar de esses relatos não terem sido o objetivo da nossa ida às escolas e 

nem comporem objetivos desta pesquisa, ajudou-nos a conhecer minimamente como 

tem acontecido, na prática, o processo de escolha e aquisição do LD e também nos 

permitiram perceber que esse processo não vem acontecendo em todas as escolas, 

como planejado pelo PNLD, e que o GLD não está cumprindo seu papel de contribuir 

com o professor para uma escolha consciente, relacionada a práticas eficazes e a 

uma melhoria na qualidade do ensino. 

De posse das coleções e das informações a respeito daquelas adotadas pelas 

escolas municipais que atuam com 4o e 5o ano do Ensino Fundamental, em Mossoró, 

fizemos a relação com os resultados obtidos pelo IDEB dessas instituições, apesar de 

termos consciência de que o LD não garante, por si só, uma mudança no “sucesso” 

educacional de uma dada instituição escolar, considerando os parâmetros de 

avaliação nacional. 

De um total de 36 escolas da zona urbana, 26 destas atingiram a meta 

projetada pelo Ideb de 2013 (4,3), 4 não atingiram e 6 não tiveram média na Prova 

Brasil por não terem participado ou não atenderem aos requisitos necessários para 

ter seu desempenho calculado (ou não tinham um número mínimo de alunos para 

participar – 20 alunos, ou não tiveram notas nos Idebs anteriores 2009/2011). 

Como podemos observar no Quadro 1, cinco coleções didáticas foram 

adotadas para o trabalho nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, embora o PNLD 

tenha aprovado 23 coleções, apenas cinco foram adotadas nas escolas da rede 

pública municipal de Mossoró/RN e todas foram objetos de análise desta pesquisa. 
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Quadro 1: Coleções didáticas adotada pelas escolas municipais de Mossoró/RN  

COLEÇÃO DIDÁTICA 
DEMATEMÁTICA - 4º E 5º 

ANO 

IDEB 
2013 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOSSORÓ/RN 

1. Agora é Hora 4,2* Colégio Evangélico Leôncio José de Santana 

2. Agora é Hora 4,6 Escola Municipal Alcides Manuel de Medeiros 

3. Projeto Prosa 6,2 Escola Municipal André Luiz 

4. A Escola é Nossa 4,5 Escola Municipal Antônio Soares de Aquino 

5. A Escola é Nossa 3,2* Escola Municipal Celina Guimarães Viana 

6. Projeto Buriti 5,9 Escola Municipal Dinarte Mariz 

7. A Conquista da Matemática 5,4 Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças 

8. Projeto Buriti 4,9 Escola Municipal Francisco de Assis Batista 

9. Projeto Buriti 4,5 Escola Municipal Heloísa Leão de Moura 

10. Projeto Buriti 5,1 Escola Municipal Izabel Fernandes 

11. Agora é Hora *** Escola Municipal Joaquim da Silveira Borges 

12. Projeto Buriti 5,2 Escola Municipal Joaquim Felício de Moura 

13. Agora é Hora *** Escola Municipal José Alves Sobrinho 

14. Projeto Buriti 4,6 Escola Municipal José Benjamim 

15. Projeto Prosa *** Escola Municipal Lions Mossoró Centro 

16. A Escola é Nossa 4,2* Escola Municipal Maria do Céu Pereira Fernandes 

17. A Escola é Nossa 4,9 Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha 

18. A Escola é Nossa  5,0 Escola Municipal Monsenhor Mota 

19. Projeto Buriti 4,9 Escola Municipal Nono Rosado 

20. A Conquista da Matemática 4,1* Escola Municipal Nossa Senhora das Graças 

21. A Escola é Nossa *** Escola Municipal Passo do Elefantinho 

22. A Conquista da Matemática 5,4 Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura 

23. A Conquista da Matemática 4,7 Escola Municipal Professor Alexandre Linhares 

24. Projeto Prosa 6,0 Escola Municipal Professor Antônio Amorim 

25. A Conquista da Matemática 4,6 Escola Municipal Professor Antônio da Graça 
Machado 

26. Agora é Hora 4,4 Escola Municipal Professor Antônio Fagundes 

27. Projeto Buriti 6,5 Escola Municipal Professor Francisco Morais Filho 

28. A Conquista da Matemática 6,6 Escola Municipal Professor Manoel Assis 

29. Projeto Buriti 5,9 Escola Municipal Professora Dolores Freire De 
Andrade 

30. Projeto Prosa *** Escola Municipal Professora Ednólia F. S. de 
Carvalho 

31. Projeto Prosa *** Escola Municipal Professora Maria Elza Fernandes 
Sena 

32. A Escola é Nossa 5,5 Escola Municipal Professora N. R. de Macêdo 
Rebouças  

33. Projeto Prosa 4,5 Escola Municipal Raimunda Nogueira Do Couto 

34. A Escola é Nossa 5,0 Escola Municipal Raimundo Fernandes 

35. A Escola é Nossa 5,4 Escola Municipal Ronaldo Pinheiro Néo Junior 

36. Projeto Buriti 6,4 Escola Municipal Rotary 

Fonte: Elaborado pela autora 
(ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso 14 ago. 2014. Ideb Projetado 4.3 / Ideb observado 5.1) 
* Quatro não atingiram a média municipal projetada. 
*** Seis escolas não tiveram média na Prova Brasil 2013. Não participaram ou não atenderam aos 
requisitos necessários para ter o desempenho calculado.   
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No Quadro 2 apresentamos as informações bibliográficas dessas coleções. 

 

Quadro 2: Coleções didáticas analisadas 

COLEÇÃO NOME AUTOR(ES) EDITORA 

1 Projeto Prosa 

- Daniela Padovan 
- Isabel Cristina Guerra 
- Ivonildes Milan 
- Priscila Monteiro 

Saraiva 

2 Agora é Hora - Juliana Santo Sosso Prado Base editorial 

3 
A Conquista da 
Matemática 

- José Ruy 
- Giovanni Júnior 

FTD 

4 A Escola é Nossa 
- Fabio Vieira dos Santos 
- Jackson da Silva Ribeiro 
- Karina Alessandra Pessôa da Silva 

Scipione 

5 Projeto Buriti 

- Organizadora: Editora Moderna (Obra 
coletiva concebida, desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna). 
- Mara Regina Garcia Gay (Editora 
responsável) 

Moderna 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ressaltamos que, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o PNLD 

apresenta coleções didáticas de Alfabetização Matemática e Matemática. A primeira 

oferecida para os três primeiros anos do primeiro segmento (1º, 2º e 3º ano), destina-

se ao processo inicial de alfabetização matemática; e a segunda, oferecida para os 

dois últimos anos do primeiro segmento (4º e 5º), destina-se a desenvolver e a 

consolidar esse processo de alfabetização. 

 

 

3.3  ANÁLISE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS: IDENTIFICAÇÃO E 
LEVANTAMENTO DOS GÊNEROS E ESFERAS 

 

Após o levantamento das coleções adotadas nas escolas municipais que atuam 

com 4o e 5o anos do EF em Mossoró, partimos para a 2a etapa da pesquisa, que 

consiste na análise das cinco coleções (10 volumes). 

Analisar um livro todo era inviável para a pesquisa, considerando que o LD é 

organizado em seções que variam de livro para livro. Ao iniciarmos a análise, optamos 

por delimitar quais dessas seriam focadas. Para isso, levamos em conta alguns 

aspectos: as seções destinadas à apresentação dos conteúdos obedeciam a um 

padrão que não utiliza uma variação dos gêneros discursivos, ou seja, os conteúdos 
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são apresentados a partir de uma explicação sobre o seu conceito que considera, 

prioritariamente, a sua representação na linguagem matemática, tais como: os 

símbolos relacionados a ele, o desenvolvimento das expressões, as regras que devem 

ser obedecidas, as propriedades que o compõem e outros.  

No que refere à aplicação cotidiana do conteúdo, esta é vista com maior 

frequência no decorrer das atividades ou de seções destinadas a trechos da “História 

da Matemática”, “o que estudamos na unidade”, “pra terminar”, “matemática em jogos” 

etc.  

Essa observação foi somada a nossa expectativa de os LD destinarem às 

seções com atividades e à intervenção do professor uma compreensão mais ampliada 

do conteúdo a partir do trabalho prático e de que, portanto, nessas o autor do LD 

oportunizaria o trabalho com diferentes gêneros discursivos, não apenas com o intuito 

de apresentá-los como uma situação de onde se possa retirar conteúdos/informações 

matemáticas, mas porque essas seriam as sessões do livro que estimulariam uma 

interação maior do estudante com o conteúdo a ser trabalhado e porque as atividades 

são espaços de análises em que o aluno vai exercitar os objetivos de ensino e interagir 

com o conteúdo, para o que se presume a necessidade de um trabalho com gêneros 

variados.  

A expectativa é de que este trabalho possibilite conhecer as características, 

saber interpretá-lo e (re)produzi-lo em diferentes situações, como forma de aplicação 

do conhecimento matemático.  

Outro aspecto, considerando que o nosso trabalho foi desenvolvido no âmbito 

de um grupo de estudo que conta com um número significativo de seus membros 

exercendo a docência na Educação Básica, é que eles contribuíram para a escolha 

pela análise da seção atividades quando nos encontros de estudos responderam a 

questionamentos, como: “Como utilizavam o LD”?; Em que situações da aula os 

alunos mostravam maior interesse?; Quando eles percebiam que os alunos estavam 

realmente aprendendo?.  

Eles relataram que geralmente utilizam o LD em todas as aulas, tanto quando 

estão ministrando o conteúdo como nas atividades. Disseram também que as 

atividades são as seções do livro em que o aluno mais se atém porque é nas 

atividades que o professor torna o aluno ativo de fato, sendo o espaço em que ele vai 

agir no livro, aplicar o conteúdo visto na aula e também é quando se percebe maior 

interesse dos alunos.  
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Finalmente, ao atuar como docente da Educação Básica, a autora, conforme 

relatado anteriormente, constatou que o LD representava um recurso insubstituível, e 

era por meio dele que os conteúdos e as aulas eram trabalhadas com os alunos que, 

por sua vez, só se sentiam aprendendo quando faziam atividades do livro, não 

achando que a abordagem com outros recursos ou métodos diferentes daqueles 

indicados no livros, como jogos, material dourado ou aula de campo, fosse uma forma 

de aprender os conteúdos escolares. 

Assim, onde de fato constatamos que acontecia o trabalho com o gênero e 

onde um trabalho com a leitura poderia ser ainda mais exigido, se a ideia é estimular 

o aluno a ler? A seção do livro em que isso predomina é nas atividades.  

Neste sentido, optamos por privilegiar em nossa análise as seções destinadas 

às atividades, tendo em vista os seguintes questionamentos:  

 

● Quais os gêneros discursivos frequentemente abordados nas atividades dos 

Livros Didáticos de Matemática? 

 

●Quais as esferas sociais (conforme citada no capítulo 2, item 2.1) priorizadas 

nas atividades dos Livros Didáticos de Matemática? 

 

Para a análise das cinco coleções, realizamos os seguintes passos: 

● fizemos a identificação e o levantamento da recorrência de todos os gêneros 

do discurso presentes nas atividades das cinco coleções dos livros didáticos de 

matemática; 

 

● fizemos a identificação e o levantamento da recorrência das esferas sociais. 

 

No quadro a seguir, detalharemos o exposto acima, relacionando as questões 

de pesquisa, a metodologia adotada, as categorias de análise e as coleções didáticas 

adotadas. 
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Quadro 3: Procedimentos de Análise 

QUESTÕES DE 
PESQUISA 

METODOLOGIA 
ADOTADA 

ELABORAÇÃO DO 
CORPUS 

COLEÇÕES 
DIDÁTICAS 

 
1. Quais os gêneros 
discursivos 
frequentemente 
abordados nas atividades 
dos Livros Didáticos de 
Matemática? 
 
2. Quais as esferas 
sociais priorizadas nas 
atividades dos Livros 
Didáticos de Matemática? 

 
Qualitativa 
Quantitativa 
 
 
 
 
 
 

 
- Identificação e 
levantamento quanto á 
recorrência dos gêneros do 
discurso. 
 
 
 
- Identificação e 
levantamento da 
recorrência das esferas 
sociais 

 
- Agora é Hora 
 
- Projeto Prosa 
 
- A Conquista da 
Matemática 
 
- A Escola é Nossa 
 
- Projeto Buriti 

  Fonte: Elaborado pela autora 

De início, relacionamos os gêneros trabalhados nas atividades dos LD de cada 

coleção, seguindo a nomeação que os próprios autores das obras analisadas 

utilizaram. Em alguns casos, em que os autores não nomearam os gêneros, 

consultamos referenciais teóricos (LEITE, 2014; KARWOSKI, GAYDECZKA e BRITO, 

2011; MARCUSCHI, 2008), objetivando conferir a identificação do gênero baseado 

em suas relativas características. Depois de feita a identificação, relacionamos os 

gêneros e suas respectivas esferas da atividade humana (cotidiana, científica, escolar, 

jornalística etc,), considerando que os gêneros se constituem e se estabilizam no 

interior dessas esferas. 

Os resultados obtidos por essa cartografia favorecem não somente a 

visualização dos gêneros e das esferas abordadas nos volumes de cada coleção, mas 

também colaboram para a produção dos dados seguintes. A seguir visualizaremos as 

coletas de dados feitas de todos os volumes das coleções, por meio da construção de 

quadros e gráficos com indicações de unidades, gêneros encontrados, a recorrência 

com que eles ocorrem e também as esferas sociais e a recorrência com que elas 

aparecem nas coleções.  

Como forma de facilitar a escrita, denominamos as cinco coleções analisadas 

por: 

 “A”(coleção A escola é nossa),  

“B” (coleção Projeto Prosa),  

“C” (coleção Projeto Buriti),  

“D” (Coleção Agora é hora) e  

“E” (A conquista da matemática). 
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Quadro 4: Amostra de gênero contemplados no 4º ano – coleção “A” 

 
               Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

Quadro 5: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 4º ano – coleção “A” 

GÊNERO ESFERA 

1. 1. Texto Informativo Escolar 

2. Quadro Científica 

3. Ilustração Escolar 

4. Gráfico Científica 

5. Foto com Legenda Jornalística 

6. Propaganda de Produto Publicitária 

7. Diálogo Cotidiana 

8. Cartaz Publicitária 

9.  Notícia Jornalística 

10. Mapa Escolar 

11. Obra de Arte-Pintura/Escultura Artística 

12. Bandeira Escolar 

13. Cardápio Dos Negócios 

14. Folheto Publicitária 

15. Embalagem de Produto Publicitária 

16. Calendário Cotidiana 

17. Cheques Dos Negócios 

18. Nota/Cupom Fiscal Dos Negócios 

19. Receita Cotidiana 

20. Adivinha Da Tradição Oral 

21. Tabela Científica 

22. Placa de Trânsito/Sinalização Cotidiana 

23. Tomada de Nota Cotidiana 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 



53 
 

Gráfico 1: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 4º ano – coleção “A” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

 

Quadro 6: Amostra de gênero contemplados no 5º ano – coleção “A” 

 
               Fonte: laborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 7: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 5º ano – coleção “A” 

GÊNERO ESFERA 

1. Quadro Científica 

2. Foto com legenda Jornalística 

3. Texto informativo Escolar 

4. Gráfico Científica 

5. Embalagem de produto Publicitária 

6. Propaganda de produto Publicitária 

7. Tabela Científica 

8. Ilustração Escolar 

9. Nota/cupom fiscal Dos negócios 

10. Diálogo Cotidiana 

11. Tomada de nota Cotidiana 

12. Cartaz Publicitária 

13. Mapa Escolar 

14. História em quadrinho Jornalística 

15. Receita Cotidiana 

16. Poema Literária 

17. Obra de arte – pintura/escultura Artística 

18. Trava-língua Da tradição oral 

19. Folheto Publicitária 

20. Quadro informativo Escolar 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

 

Gráfico 2: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 5º ano – da coleção “A” 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 8: Amostra de gênero comtemplado no 4º ano - da coleção “B” 

 
                Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 
 
 

 

Quadro 9: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 4º ano – coleção “B” 

GÊNERO ESFERA 

1. Foto com legenda Jornalística 

2. Ilustração Escolar 

3. Quadro Cientifica 

4. Diálogo Cotidiana 

5. Cartaz Publicitária 

6. Mapa Escolar 

7. Tabela Cientifica 

8. Cheque Dos negócios 

9. Propaganda de produto Publicitária 

10. Texto informativo Escolar 

11. Instrução de montagem Cotidiana 

12. Instrução de jogos/brincadeiras Cotidiana 

13. Gráfico Científica 

14. Verbete de dicionário Escolar 

15. Trecho de livro Escolar 

16. Anuncio Publicitária 

17. Extrato bancário Dos negócios 

18. Tábua de Pitágoras Escolar 

19. Vale refeição Dos negócios 

20. Entrada de cinema/bilhete Cotidiana 

21. Folheto Publicitária 

22. Nota/cupom fiscal Dos negócios 

23. Bandeira Escolar 

24. Obra de arte-pintura/escultura Artística 

25. Planta baixa Escolar 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 3: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 4º ano – da coleção “B” 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 10: Amostra de gênero comtemplado no 5º ano - da coleção “B” 

 
               Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 11: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 5º ano – coleção “B” 

GÊNERO ESFERA 

1. Mapa Escolar 

2. Quadro Científica 

3. Diálogo Cotidiana 

4. Ilustração Escolar 

5. Conversa telefônica Cotidiana 

6. Texto informativo Escolar 

7. Cupom/nota fiscal Dos negócios 

8. Propaganda de produto Publicitária 

9. Conta telefônica Cotidiana 

10. Tabela Científica 

11. Capa de revista Publicitária 

12. Gráfico Cientifica 

13. Verbete de dicionário Escolar 

14. Instrução de montagem Cotidiana 

15. Placa com preço de combustível Cotidiana 

16. Anuncio  Jornalística 

17. Tíquete de passagem Dos negócios 

18. Etiqueta de roupa Cotidiana 

19. Embalagem de produto Publicitária 

20. Planta baixa Escolar 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 4: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 5º ano – da coleção “B” 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 12: Amostra de gênero comtemplado no 4º ano - da coleção “C” 

 
               Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

Quadro 13: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 4º ano – coleção “C” 

GÊNERO ESFERA 

1.  Tabela Científica 

2. Placa de trânsito/sinalização Cotidiana 

3. Extrato bancário Dos negócios 

4. Ilustração Jornalística 

5. Placar Jornalística 

6. Mapa Escolar 

7. Quadro Cientifica 

8. Propaganda de produto Publicitária 

9. Gráfico Científica 

10. História em quadrinho/tirinha Jornalística 

11. Texto informativo Escolar 

12. Foto com legenda Jornalística 

13. Diálogos Cotidiana 

14. Carta Cotidiana 

15. Embalagem de produto Publicitária 

16. Obra de arte Artística 

17. Cardápio Dos negócios 

18. Calendário Cotidiana 

19. Receita Cotidiana 

20. Instrução de localização Cotidiana 

21. Classificado Publicitária 

22. Anúncio Publicitária 

23. Capa de CD Publicitária 

24. Faixa Publicitária 

25. Folheto Publicitária 

26. Rótulos das embalagens Publicitária 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 5: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 4º ano – da coleção “C” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
 
 

 

 

 

 

 

Quadro 14: Amostra de gênero comtemplado no 5º ano - da coleção “C” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 15: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 5º ano – coleção “C” 

GÊNERO ESFERA 

1.Tabela Científica 

2.Quadro Científica 

3.Foto com legenda Jornalística 

4.Texto informativo Escolar 

5.Placa de sinalização Cotidiana 

6.Cheque Dos negócios 

7.Diálogo Cotidiana 

8.Propaganda de produto Publicitária 

9.Manchete de jornal/revista Jornalística 

10.Gráfico Científica 

11.Mapa Escolar 

12.Notícia de jornal Jornalística 

13.Ilustração Escolar 

14.Instrução de montagem Cotidiana 

15. Anúncio Publicitária 

16. Receita Cotidiana 

17. Obra de arte  Artística 

18. Folheto Publicitária 

19. Bandeira Escolar 

20. Dicas Cotidiana 

21. Narração de jogo futebol Jornalística 

22. Frases Cotidiana 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 5º ano – da coleção “C” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 16: Amostra de gênero comtemplado no 4º ano - da coleção “D” 

 
               Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 17: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 4º ano – coleção “D” 

GÊNERO ESFERA 

1. Texto informativo Escolar 

2. Gráfico Cientifica 

3. Foto com legenda Jornalística 

4. Tabela Cientifica 

5. Mapa Escolar 

6. Propaganda de produto Publicitária 

7. Quadro Cientifica 

8.  Ilustração Escolar 

9.  Tíquete de compras Dos negócios 

10. Tirinha Jornalística 

11. Obra de arte –pintura/escultura Artística 

12. Biografia Literária 

13. Álbum de figurinha Cotidiana 

14. Cardápio Dos negócios 

15. Embalagem de produto Publicitária 

16. Nota fiscal Dos negócios 

17. Receita Cotidiana 

18. Calendário Cotidiana 

19. Cartão de saúde Da saúde 

20. Diálogo Cotidiana 

21. Fatura de água Cotidiana 

22. Bandeira Escolar 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 7: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 4º ano – da coleção “D” 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
 

 
 
 
 
 

Quadro 18: Amostra de gênero comtemplado no 5º ano - da coleção “D” 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 19: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 5º ano – coleção “D” 

   Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 8: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 5º ano – da coleção “D” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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GÊNERO ESFERA 

1. Mapa Escolar 

2. Obra de arte-pintura/escultura Artística 

3. Quadro Cientifica 

4. texto informativo Escolar 

5. Foto legenda Jornalística 

6. Ilustração Escolar 

7. Diálogo Cotidiana 

8. História em quadrinho/tirinha Jornalística 

9. Tabela Cientifica 

10. Propaganda de produto Publicitária 

11. Instrução de montagem Cotidiana 

12. Placa de trânsito/sinalização Cotidiana 

13. Gráfico Cientifica 

14. Álbum de figurinha Cotidiana 

15. Nota/cupom fiscal Dos negócios 

16. Folheto Publicitária 

17. Álbum de fotografia Cotidiana 

18. Quadro informativo Escolar 

19. Bandeira Escolar 

20. Fatura de água Cotidiana 

21. Frases Cotidiana 

22. Receita Cotidiana 

23. Notícia de jornal/revista Jornalística 

24. Anúncio Publicitária 

25. Embalagem de produto Publicitária 

26. Guia de ruas Cotidiana 

27. Logotipo Dos negócios 
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Quadro 20: Amostra de gênero contemplados no 4º ano – da coleção “E” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

 

 

 

Quadro 21: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 4º ano – coleção “E” 

GÊNERO ESFERA 

1. Placa de trânsito Cotidiana 

2. Mapa Escolar 

3. Foto com legenda Jornalística 

4. Quadro Cientifica 

5. Instruções de jogos/brincadeiras Cotidiana 

6. Obra de arte-pintura/escultura Artística 

7. Gráfico Cientifica 

8. Texto informativo Escolar 

9. Embalagem de produto Publicitária 

10. Cheque Dos negócios 

11. Notícia de jornal Jornalística 

12. Receita Cotidiana 

13. Tabela Científica 

14. Propaganda de produto Publicitária 

15. Placar Jornalística 

16. Trajeto Cotidiana 

17. Lista de compras Cotidiana 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 9: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 4º ano - da coleção “E” 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 

 

 

 

Quadro 22: Amostra de gênero contemplados no 5º ano –  coleção “E” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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Quadro 23: Amostra dos gêneros e das esferas contempladas no 5º ano – coleção “E” 

GÊNERO ESFERA 

1. Papiro Literária 

2. Quadro Cientifica 

3. Mapa Escolar 

4. Gráfico Cientifica 

5. Foto com legenda Jornalística 

6. Cheque Dos negócios 

7. Tabela Cientifica 

8. Placar Jornalística 

9. Propaganda de produto Publicitária 

10. Cartaz Publicitária 

11. Texto informativo Escolar 

12. Placa de trânsito Cotidiana 

13. Texto expositivo Escolar 

14. Embalagem Publicitária 

15. Anuncio Publicitária 

16. Álbum de fotografia Cotidiana 

17. Ilustração Escolar 

18. Álbum de selos Cotidiana 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 
 
 
 
 

Gráfico 10: Amostra da recorrência das esferas contempladas no 5º ano - coleção “E” 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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mais e menos recorrentes no 4º e 5º ano; outros aspectos possíveis de serem 

investigados. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o quadro e o gráfico a seguir são os 

que mais nos ajudaram, pois nos permitiram uma visão geral dos gêneros e das 

esferas trabalhados nas atividades, conforme a totalidade das coleções didáticas que 

compõem o corpus da pesquisa. 
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Quadro 24: Resultado geral da 2ª etapa: gêneros discursivos contemplados ao longo das atividades 
dos LD do 4º e 5º anos do EF 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
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No método quantitativo dos dados, fizemos o levantamento e a recorrência de 

todos os gêneros do discurso e esferas sociais envolvidas nas seções específicas das 

atividades do LD. 

Com base nos indicadores esboçados no quadro 24, observa-se que foram 

quantificados 66 gêneros em 996 recorrências nas atividades do LD. 

A partir da amostra de coleções aprovadas pelo PNLD 2013, os 5 gêneros 

recorrentes são: quadro, em primeiro lugar com 170 recorrências; gráfico, em segundo 

lugar, com 140 recorrências; tabela, em terceiro lugar, com 137 recorrências; foto com 

legenda, em quarto lugar, com 87 recorrências, e propaganda de produto, em quinto 

lugar, com 67 recorrências. Isso equivale dizer que a soma de recorrências de cada 

um desses gêneros corresponde a 601 questões de atividades, o que condiz a 58,86% 

das questões das atividades presentes nas coleções da amostra. 

Considerando os 15 gêneros mais contemplados e que foram utilizados em um 

número maior de volumes, para uma melhor interpretação, apresentamos o Gráfico 

11. 

 

Gráfico 11: Resultado geral da 2ª etapa: das recorrências dos gêneros discursivos contemplados ao 
longo das atividades dos LD do 4º e 5º anos do EF  

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

20%

16%

16%10%

8%

8%

5%

5%

3%

2%
2%

2%

1%

1%

1%

GÊNEROS DISCURSIVOS
Quadro

Gráfico

Tabela

Foto com legenda

Propaganda de produto

Ilustração

Texto informativo

Mapa

Diálogos

Embalagem de produto

Placa de
trânsito/sinalização
Obra de arte-
pintura/escultura
Nota/cupom fiscal

Anúncio

Instrução de montagem



70 
 

Ao vincular os 10 gêneros seguintes – ilustração (66 recorrências), texto 

informativo (48 recorrências), mapa (44 recorrências), diálogos (30 recorrências), 

embalagem de produto (22 recorrências), placa de trânsito/sinalização (15 

recorrências), obra de arte-pintura/escultura (14 recorrências), nota/cupom fiscal (12 

recorrências), anúncio (9 recorrências) e instrução de montagem (9 recorrências) – 

pode-se afirmar que o somatório de suas recorrências representa 269 questões das 

atividades e correspondem a um percentual de 26,35% de participação. Desses, 

apenas 6 correspondem a gêneros utilizados em todos os volumes analisados, são 

eles: quadro, gráfico, tabela, propaganda de produto, texto informativo e mapa. Outros 

2 foram utilizados em 9 dos 10 volumes analisados, são os gêneros ilustração e foto 

com legenda. 

Esses resultados obtidos com a análise dos dados parecem, portanto, divergir 

com a menção avaliativa apresentada pelo PNLD 2013. Para este, nas coleções de 

matemática para o 4º e 5º ano, “são usados diferentes tipos e gêneros de texto” e “há 

variedades de tipos e de gêneros”. 

De acordo com a avaliação apresentada pelo PNLD 2013, o critério de 

variedade nos tipos de gêneros discursivos não se justifica. No grupo das cinco 

coleções didáticas, o que totaliza 10 livros, nota-se que o critério da diversidade dos 

gêneros se dá em razão da quantidade de gêneros e não em razão da variedade. 

Conforme podemos observar no quadro 6, é possível perceber que essa 

variedade não corresponde à realidade, há diversidade apenas para alguns dos 

gêneros que compõem as atividades do LD. 

Portanto, se comprova a afirmação de Pedrosa9, mencionada no capítulo 2, 

item 2.2, ao refletir sobre os critérios estabelecidos sobre a avaliação do PNLD, que 

contempla a diversidade mais apenas em função da quantidade de gêneros e não em 

função do número de ocorrências reservado para cada um destes. 

Esta etapa da análise contribuiu muito para a 3ª e última etapa, visto que, os 

dados levantados dos gêneros nos dá subsídios para sabermos quais os gêneros 

discursivos mais e os menos abordados nas atividades, quais as esferas sociais que 

                                                           
9 Certamente, o estudo desenvolvido por Pedrosa ajudou-nos a proceder na análise de cunho 
quantitativo da pesquisa, inspirando-nos na construção e na compreensão dos resultados. Pedrosa, 
em sua dissertação (2006) e sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Roxane Rojo, desenvolveu uma pesquisa 
sobre os gêneros do discurso nas atividades de produção textual presentes nos livros didáticos de 
língua portuguesa avaliados pelo PNLD/2005 e destinados às últimas séries do Ensino Fundamental 
(5ª a 8ª séries). 
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são priorizadas e com que recorrência aparecem no livro, tendo em vista que na 2ª 

etapa da pesquisa constatamos nos resultados obtidos quanto à recorrência dos 

gêneros e esferas sociais, que há diversidade apenas para alguns dos gêneros, 

enquanto a grande maioria encontrada nas cinco coleções dos livros pauta-se na 

“didática da visitação” que, segundo Rojo (2003 apud BARROS-MENDES, 2005)10, 

visto que, encontramos uma grande quantidade de gêneros com significativa repetição 

de alguns enquanto outros com raríssimas aparições. 

Analisaremos, a partir deste momento, os dados quantitativos referentes às 

esferas sociais contempladas ao longo das atividades dos LD do 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental. 

 

Quadro 25: Resultado geral da 2ª etapa: das recorrências das esferas sociais contempladas ao longo 
das atividades dos LD do 4º e 5º anos do EF  

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

Dos 66 gêneros propostos nas questões das atividades do livro, identifica-se a 

presença de 10 esferas sociais correspondentes a cada um desses gêneros: 

 

a) científica: quadro, gráfico e tabela; 

 

b) jornalística: Foto com legenda, ilustração, história em quadrinho/tirinha, 

notícia de jornal/revista, placar, manchete de jornal e narração de jogo de 

futebol; 

 

                                                           
10De acordo com Barros-Mendes (2005), a “didática da visitação” foi citada por Rojo por meio de uma 
comunicação pessoal na disciplina Aprendizagem de Língua Materna, ministrada na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, em 2003. 
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c) publicitária: propaganda de produto, embalagem de produto, anúncio, cartaz, 

folheto, classificado, faixa, rótulo de embalagem, capa de revista, capa de CD 

e logotipo;      

 

d) escolar: texto informativo, mapa, bandeira, quadro informativo, verbete de 

dicionário, trecho de livro, tábua de Pitágoras, planta baixa e texto expositivo; 

 

e) cotidiana: diálogo, placa de trânsito/sinalização, instrução de montagem, 

receita, instrução de jogos/brincadeiras, calendário, tomada de nota, álbum de 

fotografias, álbum de figurinhas, fatura de água, carta, instrução de localização, 

álbum de selos, biografia, frases, entrada de cinema/bilhete, conversa 

telefônica, conta telefônica, etiqueta de roupa, dicas, guia de ruas, placas de 

postos com preços de combustível e lista de compras. 

 

f) dos negócios: nota/cupom fiscal, cheque, cardápio, extrato bancário, tíquete 

de compras, vale-refeição e tíquete de passagem;  

 

g) artística: obra de arte-pintura/escultura; 

 

h) da tradição oral: adivinha e trava-língua;  

 

i) literária: poema e papiro;  

 

j) da saúde: cartão de saúde. 

 

 

De acordo com os indicadores esboçados no quadro 25, evidencia-se que, nas 

atividades do LD de matemática, as cinco esferas priorizadas são: científica, em 

primeiro lugar, com 447 recorrências; jornalística, em segundo lugar, com 172 

recorrências; publicitária, em terceiro lugar, com 120 recorrências; em quarto e quinto 

lugares, com resultados próximos ao da esfera publicitária, com respectivamente 118 

recorrências a esfera escolar e 94 recorrências a esfera cotidiana. 

Posteriormente, as esferas dos negócios e artística apresentam-se na 

sequência em sexto e em sétimo lugar: a dos negócios, com 26 recorrências e a 
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artística, com 14 recorrências, praticamente a metade da anterior. As demais esferas 

(da tradição oral, literária e da saúde), por sua vez, indicam índices de participação 

insignificantes, o que reforça o exposto anterior quanto ao critério da diversidade 

apresentada pelo PNLD 2013, que se dá apenas em razão da quantidade e não em 

razão da variedade dos gêneros nas atividades. Também, já tratado no capítulo 2, 

item 2.2, em Marcuschi (2008, p. 207), diz que “[...], os demais gêneros figuram 

apenas para ‘enfeite’ e até para distração dos alunos”. 

Outra observação que vem reforçar essa não variedade é se olharmos as 

esferas científica, que está em primeiro lugar, com 447 recorrências, tem variedade 

de apenas 3 gêneros (quadro, gráfico e tabela); a jornalística, que está em segundo 

lugar, com 172 recorrências, tem a variedade de apenas 7 gêneros (foto com legenda, 

ilustração, história em quadrinho/tirinha, notícia de jornal/revista, placar, manchete de 

jornal e narração de jogo de futebol) e a publicitária, com 120 recorrências, tem a 

variedade de apenas 11 gêneros (propaganda de produto, embalagem de produto, 

anúncio, cartaz, folheto, classificado, faixa, rótulo de embalagem, capa de revista, 

capa de CD e logotipo), com esses dados podemos constatar que em 3 esferas 

sociais, de um total de 739 recorrências de gêneros nas atividades do LD, existem 

apenas 21 variedades desses gêneros.  

 

 

3.4  ANÁLISE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS: ESTÍMULO À LEITURA E À 
PRODUÇÃO 

 

Após a 2ª etapa da pesquisa fizemos um mapeamento revelando o caminho 

para a análise do estímulo à leitura e à produção dos gêneros do discurso nas 

atividades dos Livros Didáticos de Matemática. Consequentemente, para responder 

ao questionamento “A abordagem dada aos gêneros discursivos nas atividades do LD 

de Matemática contribui para que o aluno conheça as características desses gêneros 

e possa reconhecê-los e produzi-los em diferentes contextos?”.  

Escolhemos dentre as cinco coleções selecionadas para a pesquisa duas delas 

(4 volumes) para compor o segundo momento da análise e a terceira etapa da 

pesquisa. 
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Para realização da escolha, foram estabelecidos os seguintes critérios: 

1. Coleção mais utilizada pelas escolas municipais de Mossoró, (Projeto 

Buriti); 

2. Coleções adotadas pelas escolas que atingiram a meta projetada pelo 

Ideb11 (Projeto Buriti e Projeto Prosa).  

 

Justifica-se a escolha dessas duas coleções para essa etapa da análise porque 

buscamos identificar em que medida essas coleções mais adotadas em escolas que 

atingiram a meta projetada pelo Ideb utilizam os gêneros em suas características, 

usos e contextos.  

Também, para realizar essa escolha, recorremos às resenhas que foram 

elaboradas pelos avaliadores do PNLD 2013, as quais contêm os critérios que foram 

utilizados nas avaliações das coleções aprovadas com seus pontos fortes e fracos. 

Portanto, a avaliação contida nas resenhas foi por nós tratada como dados válidos 

para esta pesquisa. 

No quadro a seguir, detalharemos o exposto acima, relacionando a questão de 

pesquisa, a metodologia adotada, a categoria de análise e as coleções didáticas 

adotadas. 

 

Quadro 26: Procedimentos de Análise da 3ª etapa da pesquisa 

QUESTÕES DE 
PESQUISA 

METODOLOGIA 
ADOTADA 

ELABORAÇÃO DO 
CORPUS 

COLEÇÕES 
DIDÁTICAS 

1.  
2. 1. A abordagem dada 

aos gêneros 
discursivos nas 
atividades do Livro 
Didático de 
Matemática contribui 
para que o aluno 
conheça as 
características 
desses gêneros e 
possa reconhecê-los 
e produzi-los em 
diferentes contextos? 

 
Qualitativa 

 
- Análise do estímulo à 
leitura e à produção dos 
gêneros do discurso. 

 
- Projeto Buriti 
 
 
 
- Projeto Prosa 
 
 
 
 

  Fonte: Elaborado dela autora 

Para a análise do corpus, adotamos os seguintes critérios a serem analisados 

nas atividades que trabalham com o gênero discursivo: 

                                                           
11 Ideb 2013 (4,3) do 4º e 5º ano da rede municipal de ensino. 
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- Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique sua 

categoria; 

- Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique suas 

características, permitindo-lhe produzi-lo ou reconhecê-lo em outros contextos; 

- Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique qual o seu 

propósito de uso e para qual público ele foi destinado, quando for o caso;  

- Se o gênero discursivo é utilizado apenas com o objetivo de usar os dados 

matemáticos que o compõem.  

 

Esses critérios foram adotados com base nos estudos de Lopes-Rossi (2011), 

que propõe trabalhar as características discursivas e linguísticas de gêneros 

aplicáveis ao ensino, com vistas a possibilitar ao aluno, entre outros fatores, conhecer 

o propósito de uso, a categoria, as características composicionais, as condições de 

produção e de circulação do gênero discursivo.   

Em seguida, apresentaremos o resultado da análise das coleções destinadas 

a esta etapa da pesquisa. 

As duas coleções que fazem parte desta análise são: 

 

Coleção “Projeto Prosa” – 4º e 5º ano 

Coleção “Projeto Buriti” – 4º e 5º ano 
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Figura 1: Capa do livro de 4º ano Projeto Prosa 
Matemática  

 
  Fonte: Acervo da autora 

Figura 2: Capa do livro de 5º ano Projeto Prosa 
Matemática  

 
 Fonte: Acervo da autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Capa do livro de 4º ano Projeto Buriti 
Matemática 

 
 Fonte: Acervo da autora 

Figura 4: Capa do livro de 5ºano Projeto Buriti 
Matemática  

 
 Fonte: Acervo da autora 
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Em seguida, visualizaremos a descrição dos volumes das coleções, “Projeto 

Prosa” – 4º e 5º ano e “Projeto Buriti” – 4º e 5º ano, por meio da apresentação dos 

conteúdos, dos sumários e da construção de quadros, correspondente aos volumes 

dos livros, com indicação de unidade e/ou capítulo do livro, gênero encontrado e a 

recorrência com que eles ocorrem.  

 

Coleção “Projeto Prosa” – 4º ano e 5º ano 

Os volumes dos livros “Projeto Prosa”, destinados a estudantes do 4º e 5º ano 

do EF, iniciam explicando como está organizado, explicando a respeito das unidades 

(oito), aberturas de páginas com imagens que introduzem os trabalhos a serem 

desenvolvidos, apresentações de seções (O que estudamos na unidade, Gente que 

faz e Rede de ideias), Glossário (com explicações de termos desconhecidos ao longo 

dos textos), boxes (você sabia e textos complementares), ícones de atividades (oral, 

em dupla, em grupo e no caderno) e no final dos livros há sugestões aos usuários 

(que incluem professor e aluno), de leituras de materiais impressos (livros, revistas) 

ou de sites que permitem enriquecer ou ampliar os assuntos abordados. Além dessas 

seções, quatro das oito unidades de cada livro terminam com a seção “Convivência”, 

que é o momento indicado pelo autor para refletir sobre valores e atitudes que vão 

contribuir para que o aluno se torne um cidadão consciente e participante. 

O sumário do livro do 4º ano está assim desenvolvido: 1. Descobrindo 

caminhos; 2. Cálculos e medidas; 3. Grandezas e números; 4. Números do mundo; 5. 

Os números racionais: representações fracionárias; 6. Pesos e medidas; 7. 

Operações e grandes quantidades; e 8. Simetria e Ampliando horizontes. 

Com relação ao levantamento dos gêneros discursivos presentes nas 

atividades deste volume, identificamos a utilização de 99 gêneros, expostos no 

Quadro 6, no item referente à 2ª etapa da pesquisa. 

O sumário do livro do 5º ano está assim desenvolvido: 1. Números do mundo 

todo; 2. Números e operações; 3. Formas números e operações; 4. Números em ação; 

5. Figuras e cálculos; 6. Desafios e descobertas; 7. Descobertas e desafios; e 8. 

Regularidades e padrões e o boxe de textos complementares Ampliando horizonte. 

 Com relação ao levantamento dos gêneros discursivos presentes nas 

atividades deste volume, identificamos a utilização de 79 gêneros, expostos no 

Quadro 7, no item referente à 2ª etapa da pesquisa. 

 



78 
 

Coleção “Projeto Buriti” – 4º ano e 5º ano 

Os volumes dos livros “Projeto Buriti”, destinados a estudantes do 4º 5º ano do 

EF, iniciam com uma pequena apresentação a respeito da importância de aprender 

matemática e um convite ao leitor para conhecer o livro. São nove unidades que 

começam sempre com imagens e reflexões a respeito desse texto, em seguida o leitor 

encontra atividades e problemas variados. As seções estão desenvolvidas em 

Compreender problemas, Compreender informações, Matemática em textos e 

Matemática me ajude a ser (assuntos que, segundo o autor, contribuirão para a 

formação cidadã do aluno) e Matemática em jogos (aprender brincando). A seção 

“Para terminar” permite que se recorde o que foi estudado na unidade e um desafio 

para o aluno. Há também sugestões de leitura, tabuleiro para jogos e material para 

decalcar, glossário e os ícones como fazer atividades: oral, dupla, grupo, desenho ou 

pintura e para jogar mais de uma vez; estratégias de cálculos: calculadora e mental e 

trabalho com temas transversais: formação cidadã, pluralidade, meio ambiente e 

saúde. 

O sumário do livro do 4º ano está assim desenvolvido: 1. Sistemas de 

numeração; 2. Adição e subtração; 3. Geometria; 4. Multiplicação; 5. Divisão; 6. 

Grandezas e medidas; 7. Números na forma de fração; 8. Números na forma decimal; 

9. Mais grandezas e medidas; Sugestões de leitura; Matemática em jogos; Material 

para decalcar; Glossário e Referências bibliográficas. 

Com relação ao levantamento dos gêneros discursivos presentes nas 

atividades deste volume, identificamos a utilização de 143 gêneros, expostos no 

Quadro 8, no item referente à 2ª etapa da pesquisa. 

O sumário do livro do 5º ano está assim desenvolvido: 1. O nosso sistema de 

numeração; 2. Adição e subtração; 3. Geometria; 4. Multiplicação e divisão; 5. 

Números na forma de fração; 6. Grandezas e medidas; 7. Números na forma decimal; 

8. Mais geometria; 9. Mais grandezas e medidas; Sugestões de leitura; Matemática 

em jogos; Tiras para atividades com fração; Glossário e Referências bibliográficas. 

Com relação ao levantamento dos gêneros discursivos presentes nas 

atividades deste volume, identificamos a utilização de 141 gêneros, expostos no 

Quadro 9, no item referente à 2ª etapa da pesquisa. 

A seguir visualizaremos outros dois quadros (27 e 28) quantificando todos os 

gêneros das duas coleções (quatro livros) com as recorrências e esferas sociais. 

Também, como fizemos na etapa anterior, continuaremos a denominar as coleções 
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por: “B” (coleção Projeto Prosa) e “C” (coleção Projeto Buriti) como forma de facilitar 

a escrita. 

Os gêneros identificados nas coleções B e C (correspondentes aos livros 4º e 

5º ano) totalizam 462 gêneros. Ao analisar aqueles que ocorrem com maior 

frequência, tanto no conjunto das duas coleções como em cada uma delas, 

separadamente, obtemos o seguinte resultado: tabela (88), gráfico (72), quadro (71), 

ilustração (44), propaganda de produto (25), texto informativo (21), diálogo (20), foto 

com legenda (19), mapa (18), enquanto outros como folheto, nota/cupom fiscal, 

cheque, calendário, manchete de jornal, extrato bancário, cartaz, história em 

quadrinho/tirinha, cardápio e classificados, aparecem até três vezes, no máximo. Uma 

observação importante é que os três gêneros de maior recorrência nas três coleções, 

a saber: tabela (88), gráfico (72) e quadro (71), pertencem à esfera científica e, 

também, são os únicos gêneros dessa esfera no universo das duas coleções, como 

mostraremos no quadro e gráfico a seguir: 

 
Quadro 27: Resultado geral da 3ª etapa: gêneros e recorrências contemplados ao longo das 

atividades das duas coleções B e C 

Gênero Recorrência Esfera 

1. Tabela 88 Científica 

2. Gráfico 72 Científica 

3. Quadro 71 Científica 

4. Ilustração 44 Jornalística 

5. Propaganda de produto 25 Publicitária 

6. Texto Informativo 21 Escolar 

7. Diálogo 20 Cotidiana 

8. Foto com Legenda 19 Jornalística 

9. Mapa 18 Escolar 

10. Anuncio 7 Publicitário 

11. Instrução de Montagem 7 Cotidiana 

12. Planta baixa 7 Escolar 

13. Placa de trânsito/sinalização 4 Cotidiana 

14. Folheto 4 Publicitário 

15. Nota/cupom fiscal 4 Dos Negócios 

16. Verbete de dicionário 3 Escolar 

17. Instrução de jogos/brincadeiras 3 Cotidiana 

18. Receita 3 Cotidiana 

19. Obra de arte-pintura/escultura 3 Artística 

20. Embalagem de produto 3 Publicitária 

21. Cheque 2 Dos Negócios 

22. Tábua de Pitágoras 2 Escolar 

23. Trecho de livro 2 Escolar 

24. Bandeira 2 Escolar 

25. Calendário 2 Cotidiana 

26. Manchete de jornal 2 Jornalística 

27. Notícia de jornal/revista 2 Jornalística 

28. Extrato bancário 2 Dos Negócios 

29. Cartaz 1 Publicitária 
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30. Vale refeição 1 Dos Negócios 

31. Entrada de cinema/bilhete 1 Cotidiana 

32. Tíquete de passagem 1 Dos Negócios 

33. Etiqueta de roupa 1 Cotidiana 

34. Conversa telefônica 1 Cotidiana 

35. Conta telefônica 1 Cotidiana 

36. Capa de revista 1 Publicitária 

37. Rótulos das embalagens 1 Publicitária 

38. Placar 1 Jornalística 

39. História em quadrinho/tirinha 1 Jornalística 

40. Carta 1 Cotidiana 

41. Cardápio 1 Dos Negócios 

42. Instrução de localização 1 Cotidiana 

43. Classificados 1 Publicitária 

44. Capa de CD 1 Publicitário 

45. Faixa 1 Publicitário 

46. Narração de jogo futebol 1 Jornalística 

47. Dicas 1 Cotidiana 

48.Placas com preços de combustível 1 Cotidiana 

49. Frases  1 Cotidiana 

Total 462  

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

Gráfico 12: Resultado geral da 3ª etapa: esferas e recorrências contempladas ao longo das 
atividades das duas coleções B e C 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa  
 

 

A seguir, descreveremos os critérios para análise sobre como os gêneros 

discursivos são explorados nas atividades dos volumes dos LD B e C:  
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1º Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique sua 

categoria  

Analisar se o gênero discursivo abordado na atividade permite ao usuário do 

LD identificá-lo, ou seja, se a informação sobre o tipo do gênero é especificada na 

atividade. Por exemplo, se se trata de uma “tabela”, um “quadro”, uma “história em 

quadrinho”...  

2º Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique 

suas características, permitindo-lhe produzi-lo ou reconhecê-lo em outros 

contextos  

Analisar se ao abordar um determinado gênero discursivo na atividade é 

possibilitado ao aluno, sob alguma circunstância, identificar suas características 

peculiares, permitindo-lhe (re)produzi-lo e/ou reconhecê-lo em diferentes situações de 

uso deste. Exemplo: identificar que uma tabela tem início e final abertos, que é 

formada por linhas e colunas.  

3º Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique 

qual o seu propósito de uso e para qual público ele foi destinado, quando for o 

caso  

Analisar se na abordagem do gênero discursivo possibilita-se o conhecimento 

sobre qual o seu contexto de circulação, ou seja, em que meio/situação ele 

comumente é utilizado; sobre qual propósito ele costuma ser adotado e a quem 

interessa o tipo de gênero discursivo referenciado.  

4º Se o gênero discursivo é utilizado apenas com o objetivo de usar os 

dados matemáticos que o compõem  

Analisar se ao abordar o gênero discursivo o aluno é estimulado a ler o 

conteúdo matemático de modo a identificar a sua função e relação com ele ou se, ao 

contrário, o aluno o utiliza apenas para retirada dos dados matemáticos, sendo o 

gênero discursivo utilizado somente como pretexto. 

Na coleção “B”, destinada aos 4º e 5º anos, foram identificadas nas atividades 

32 variedades de gêneros, cujo resultado da análise é apresentado no Quadro 28, 

conforme os critérios estabelecidos: 
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Quadro 28: Resultado da análise dos volumes do 4º e do 5º ano da Coleção “B” 

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
  *Somente alguns deles dentro do livro possibilitam. 
 
 
 

Nos volumes da coleção “C”, destinados aos 4º e 5º anos, foram identificadas 

34 variedades de gêneros nas atividades. No Quadro 29 é apresentado o resultado 

da análise conforme os critérios estabelecidos: 

 

 

 

Gêneros 
Critérios 

1º 2º 3º 4º 

Quadro Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Gráfico Possibilita Possibilita* Possibilita Não 

Texto informativo Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Tabela Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Diálogo Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Mapa Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Propaganda de produto Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Instrução de montagem Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Ilustração Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Foto com legenda Não possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Anuncio Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Instrução de 
jogos/brincadeiras 

Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Cupom/nota fiscal Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Verbete de dicionário Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Tábua de Pitágoras Possibilita Possibilita Possibilita Não 

Trecho de livro Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Cheque Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Extrato bancário Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Cartaz Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Vale refeição Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Entrada de cinema/bilhete Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Folheto Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Bandeira Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Obra de arte-
pintura/escultura 

Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Conversa telefônica Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Conta telefônica Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Capa de revista  Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Placa com preços de 
combustível 

Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Tíquete de passagem Possibilita Não possibilita Possibilita Sim 

Etiqueta de roupa Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Embalagem de produto Possibilita Não possibilita Não possibilita Sim 

Planta baixa Possibilita Possibilita* Possibilita Não 
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Quadro 29: Resultado da análise dos volumes do 4º e do 5º ano da Coleção “C”  

  Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa 
 
 

De todos os gêneros analisados nas atividades das coleções “B” e “C”, segundo 

os quatro critérios relacionados acima, verificamos que, com relação ao primeiro 

critério, que na coleção “B”, das 32 variedades de gêneros encontradas nas 

atividades, a maioria permite a identificação, pois os gêneros aparecem nas atividades 

já nomeados, somente seis deles não possibilitam suas identificações, são eles: 

Gêneros Critérios 

1º 2º 3º 4º 
Tabela Não possibilita Não possibilita  Não possibilita Sim  

     

 Gráfico Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Ilustração Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Propaganda de produto Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Foto com legenda Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim  

Quadro Possibilita  Não possibilita  Não possibilita Sim  

Mapa Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim 

Diálogos Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Texto informativo Possibilita  Não possibilita Não possibilita  Sim  

Placa de trânsito/sinalização Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Receita Não possibilita Não possibilita Não possibilita Sim  

Anúncio Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Folheto Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Embalagem de produto Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Calendário Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Obra de arte-
pintura/escultura 

Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Manchete de jornal Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Notícia de jornal/revista Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Rótulos das embalagens Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Extrato Bancário Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Placar Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

História em quadrinho/tirinha Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Carta Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Cardápio Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Instrução de localização Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Classificado Possibilita  Não possibilita Possibilita  Sim  

Capa de CD Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Faixa Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Cheque Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Instrução de montagem Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Bandeira Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Narração de jogo Futebol Não possibilita Não possibilita Não possibilita  Sim  

Dicas Possibilita  Não possibilita Não possibilita Sim  

Frases  Possibilita  Não possibilita  Não possibilita Sim  
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tabela, foto com legenda, verbete de dicionário, cartaz, obra de arte-pintura/escultura 

e etiqueta de roupa, o que exemplificamos nas figuras 5 e 6. Na coleção “C”, das 34 

variedades de gêneros encontrados nas atividades, 10 não possibilitam que o aluno 

os identifique, são eles: tabela, foto com legenda, receita, notícia de jornal/revista, 

rótulo de embalagem, carta, instrução de localização, faixa, instrução de montagem e 

narração de jogo de futebol, o que exemplificamos nas figuras 7 e 8.  

Notamos que nas duas coleções os gêneros tabela e foto com legenda não são 

devidamente identificados nas seções de atividades dos LD. Conforme mencionado 

no item 2.3, por Lopes-Rossi, é necessário identificar o gênero para que em situações 

reais de comunicação ele possa ser reconhecido e que sejam construídos significados 

a partir de sua leitura. A seguir, mostraremos algumas imagens dos gêneros 

relacionados anteriormente. 

 

Figura 5: Exemplo de atividade do gênero discursivo “cartaz” que não possibilita a identificação do 

tipo de gênero. 

 
 Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 27 
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Figura 6: Exemplo de atividade do gênero discursivo “etiqueta de roupa” que não possibilita a 
identificação do tipo de gênero. 

 
Fonte: Projeto Prosa 5º ano, p. 199 
 
 
 
 
Figura 7: Exemplo de atividade do gênero discursivo “carta” que não possibilita a identificação do tipo 

de gênero 

 
Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 63 
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Figura 8: Exemplo de atividade do gênero discursivo “faixa” que não possibilita a identificação do tipo 
de gênero 

 
 Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 240 
 

 
Com relação ao segundo critério, temos: na coleção “B”, das 32 variedades de 

gêneros encontrados nas atividades, 29 não possibilitam que sejam identificadas suas 

características, como por exemplo, o identificado na figura 9; e 3 (gráfico, tábua de 

Pitágoras e planta baixa) possibilitam que o aluno identifique suas características, a 

exemplo dos identificados nas figuras 12, 13, 14, 15, 16, e 17. Já na coleção “C”, das 

34 variedades de gêneros encontrados nas atividades, a totalidade deles não 

possibilita que sejam identificadas suas características, como exemplo, ver figura 10.  

Portanto, na maioria das atividades, os gêneros analisados não possibilitam 

que o aluno identifique suas características, como por exemplo, não permite conhecer 

que uma tabela tem início e final abertos, que organiza dados, que uma poesia é 

dividida em estrofes etc. Esses gêneros são usados como “enfeites”, na perspectiva 

já discutida por Marcuschi (2008), não são dados exemplos, o aluno não é estimulado 

a fazer pesquisa para conhecer o gênero em outros contextos ou saber produzi-lo e, 

quando dá algum exemplo, remete-se apenas a sua estrutura, conforme gênero “conta 

telefônica” utilizado na atividade exemplificada na figura 11. 
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Figura 9: Exemplo de atividade do gênero discursivo “vale refeição” que não possibilita que o aluno 
identifique suas características para produzi-lo ou reconhece-lo em outros contextos 

 
Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 172 
 

 

 

Figura 10: Exemplo de atividade do gênero discursivo “mapa” que não possibilita que o aluno 
identifique suas características para produzi-lo ou reconhece-lo em outros contextos 

Fonte: Projeto Buriti 5º ano, p. 242 
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Figura 11: Exemplo de atividade do gênero discursivo “conta de telefone” que possibilita apenas que 
o aluno conheça sua estrutura 

 
  Fonte: Projeto Prosa 5º ano, p. 56 

 

 

Por sua vez, como mencionado anteriormente, existem atividades que tratam o 

gênero na perspectiva prevista por Lopes-Rossi (2011). Ao orientar o aluno a produzi-

lo, ele precisa saber quais são suas características, conforme as imagens dos gêneros 

gráfico, tábua de Pitágoras e planta baixa, exemplificados nas Figuras 12, 13, 14, 15, 

16, e 17 respectivamente. 
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Figura 12: Exemplo de atividade do gênero discursivo “gráfico” que possibilita que o aluno identifique 
suas características 

 
    Fonte: Projeto Prosa 5º ano, p. 86 
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Figura 13: Exemplo de atividade do gênero discursivo “gráfico” que possibilita que o aluno identifique 

suas características 

 
   Fonte: Projeto Prosa 5º ano, p. 87 
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Figura 14: Exemplo de atividade do gênero discursivo “tábua de Pitágoras” que possibilita que o 

aluno identifique suas características 

 
   Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 110 
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Figura 15: Exemplo de atividade do gênero discursivo “tábua de Pitágoras” que possibilita que o 
aluno identifique suas características 

 
   Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 111 
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Figura 16: Exemplo de atividade do gênero discursivo “planta baixa” que possibilita que o aluno 

identifique suas características 

 
  Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 62 
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Figura 17: Exemplo de atividade do gênero discursivo “planta baixa” que possibilita que o aluno 
identifique suas características 

 
   Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 63 
 
 

 

Outras observações importantes de serem mencionadas se referem ao gênero 

tabela, que na totalidade em que aparece nas duas coleções é solicitado ao aluno que 

ele copie a tabela no caderno e a complete, não permitindo a identificação das 

características e, mesmo ela estando nomeada nas atividades como tabela, há 

características que são facilmente confundidas com o gênero quadro12, que possui os 

                                                           
12A seção 3.32 da NBR 14724:2011 define a Tabela como sendo uma "forma não discursiva de 
apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central" 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 4). Em relação ao Quadro, é 
apresentado na seção 4.2.1.9, da mesma NBR, que se trata de uma Ilustração, porém nada define 
sobre sua forma e, ao analisar o exemplo contido na aludida seção, deixa margem para interpretação 
que vai de encontro à definição da Tabela. 
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quatro lados fechados com traços horizontais e verticais para separar as informações, 

segundo as normas tabulares do IBGE13. Em vários exemplos dos gêneros tabela e 

gráfico nas atividades são estimulados que sejam construídos gráficos a partir das 

informações contidas nas tabelas ou vice-versa. A seguir, mostramos algumas 

imagens com exemplos desses gêneros nos quais podemos constatar o exposto 

anterior. 

 

Figura 18: Exemplo de atividade do gênero discursivo “tabela” que tem características      
que são facilmente confundidas com o gênero “quadro” 

 
      Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 55 
 
 

Figura 19: Exemplo de atividade do gênero discursivo “quadro” 

 
      Fonte: Projeto Prosa 5º ano, p. 15 

                                                           

13Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dispõem no endereço http://biblioteca.ibge.gov.br. Das normas 
tabular sobre tabelas. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/
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Figura 20: Exemplo de atividade do gênero discursivo “tabela” que tem características que são     
facilmente confundidas com o gênero “quadro” 

 
     Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 212 

 

 

 

Figura 21: Exemplo de atividade do gênero discursivo “tabela” e “gráfico” em que é solicitado que         
construa um gênero a partir do outro 

 
    Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 237 
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Com relação ao terceiro critério, no qual se questiona se o gênero abordado 

possibilita que o aluno identifique qual o seu propósito de uso e para qual público ele 

foi destinado, quando for o caso, na coleção “B”, das 32 variedades de gêneros 

encontradas nas atividades, 18 não possibilitam identificar o seu contexto de uso e 

nem a esfera a que o gênero está vinculado, conforme figura 22 e 14 possibilitam essa 

identificação, exemplificamos na figura 23. Na coleção “C”, por sua vez, das 34 

variedades de gêneros encontradas nas atividades, 25 não possibilitam identificar o 

seu contexto de uso e nem a esfera a que o gênero está vinculada, segundo a figura 

24 e somente 9 possibilitam essa identificação, conforme figura 25.  

Considerando o que foi mencionado no item 2.1 por Rodrigues (2001) sobre 

esferas, que são critérios para a organização dos gêneros, visto que eles são 

agrupados por aspectos comuns e estão vinculados às esferas sociocomunicativas, 

formando-se e desenvolvendo-se conforme sua esfera social. Portanto, percebemos 

que na maioria das atividades das duas coleções, os gêneros não se apresentam 

ligados a um contexto, como por exemplo, obras de arte não estão apresentadas 

dentro de uma exposição, galeria, mas colocadas apenas com o objetivo de serem 

identificadas as formas geométricas; o gênero bandeira aparece nas atividades com 

o mesmo objetivo e o gênero notícia é usado basicamente para fazer referência aos 

dados numéricos. Observa-se, assim, que a maioria dos gêneros está sendo tratada 

de modo a não permitir que o aluno identifique com clareza qual a relação da 

matemática com o mesmo, que se sinta “dono” de sua fala ou escrita nas diferentes 

situações e consciente de que pode usá-la para reinventar, reproduzir outros gêneros 

por meio de atividades e não apenas para extrair os dados nas resoluções de 

questões. A seguir veremos algumas atividades que podem constatar o exposto nas 

figuras 24, 26 e 27. 
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Figura 22: Exemplo de atividade do gênero discursivo “quadro” que não possibilita que o aluno 
identifique o seu proposto de uso e nem para qual público foi destinado 

 
     Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 231 

 

Figura 23: Exemplo de atividade do gênero discursivo “diálogo” que possibilita que o aluno 
identifique o seu proposto de uso e para qual público foi destinado 

 
    Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 56 
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Figura 24: Exemplo de atividade do gênero discursivo “notícia de jornal/revista” que não possibilita 
que o aluno identifique o seu proposto de uso e nem para qual público foi destinado 

 
     Fonte: Projeto Buriti 5º ano, p. 27 

 
 

Figura 25: Exemplo de atividade do gênero discursivo “classificados” que possibilita que o aluno 
identifique o seu proposto de uso e para qual público foi destinado 

 
     Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 168 
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Figura 26: Exemplo de atividade do gênero discursivo “bandeira” que não possibilita que o aluno 
identifique o seu propósito de uso e nem para qual público ele foi destinado 

 
    Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 244 
 
 

Figura 27: Exemplo de atividade do gênero discursivo “obra de arte” que não possibilita que o 
aluno identifique o seu propósito de uso e nem para qual público ele foi destinado 

 
    Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 91 
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Finalmente, com relação ao quarto critério, que questiona se na atividade o 

gênero é utilizado apenas com o objetivo de usar os dados matemáticos que o 

compõem, na coleção “B”, das 32 variedades de gêneros encontradas nas atividades, 

29 são utilizadas apenas com o objetivo de retirar os dados matemáticos, e somente 

3 (gráficos, tábua de Pitágoras e planta baixa), mostrados no segundo critério, 

aparecem nas atividades não somente com o objetivo de usar os dados matemáticos, 

mas também de modo que o aluno possa explorar as características do gênero e 

produzi-los, como mostrado nas figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Já na coleção “C”, das 

34 variedades de gêneros encontradas nas atividades, todas são utilizadas apenas 

com o objetivo de retirar dados matemáticos, conforme figuras a seguir. 

 

Figura 28: Exemplo de atividade do gênero discursivo “cheque” sendo utilizado apenas com o 
objetivo de retirar os dados matemáticos 

Fonte: Projeto Prosa 4º ano, p. 57 

 
Figura 29: Exemplo de atividade do gênero discursivo “calendário” sendo utilizado apenas com o 

objetivo de retirar os dados matemáticos 

 
Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 130 
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Figura 30: Exemplo de atividade do gênero discursivo “extrato bancário” sendo utilizado apenas 
com o objetivo de retirar os dados matemáticos 

 
     Fonte: Projeto Buriti 4º ano, p. 23 

 

 

3.5 CONCLUSÕES DAS ANÁLISES 

 

 

De modo geral, verificamos que pelo menos 6 gêneros estão presentes em 

todos os volumes das 5 coleções analisadas inicialmente, são eles: quadro (170 

recorrências), gráfico (140 recorrências), tabela (137 recorrências), propaganda de 

produto (67 recorrências), texto informativo (47 recorrências) e mapa (44 

recorrências). Outros 2 gêneros estão presente em 9 dos 10 volumes analisados, são 

eles: ilustração (66 recorrências) e foto com legenda (87 recorrências). Desses 8 

gêneros mencionados, apenas mapa e texto informativo foram encontrados com totais 

de 44 e 47 vezes respectivamente nas coleções, os demais foram encontrados numa 

quantidade superior a 65 vezes, chegando até 170 vezes, como é o caso do gênero 

discursivo quadro. 

Somado a isso, merece especial atenção o fato de que nas 66 variedades de 

gêneros propostos nas questões das atividades, identificadas nas 10 esferas sociais, 

estão distribuídas da seguinte forma: esfera científica, com três variedades de gêneros 

(quadro, gráfico e tabela), que juntos possuem 447 recorrências; seguidos pela esfera 

jornalística, com sete variedades de gêneros (foto com legenda, ilustração, história 

em quadrinho/tirinha, notícia de jornal/revista, placar, manchete de jornal e narração 

de jogo de futebol), com 172 recorrências; em terceiro lugar, ficou a esfera publicitária, 
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com onze variedades de gêneros (propaganda de produto, embalagem de produto, 

anúncio, cartaz, folheto, classificado, faixa, rótulo de embalagem, capa de revista, 

capa de CD e logotipo), totalizando 120 recorrências. 

Com esses dados podemos constatar que essas três esferas sociais: científica, 

jornalística e publicitária juntas somam 739 recorrências nas atividades do LD, com 

apenas 21 variedades desses gêneros, enquanto as outras sete esferas (escolar, 

cotidiana, dos negócios, artística, da tradição oral, literária e da saúde) juntas somam 

257 recorrências e totalizam 45 variedades dos gêneros. 

Outra observação, apesar de a esfera científica ser a mais utilizada, ela foi 

encontrada com a quinta menor variedade de gêneros, apenas 3 das 66 encontradas 

nos volumes das 5 coleções, já a esfera cotidiana, que tem a maior variedade de 

gêneros, com 23 dos 66, é a menos utilizada dentre as 5 primeiras. 

Portanto, observamos também que a restrição dos gêneros está relacionada à 

quantidade mínima de esferas. Se foram 10 esferas mencionadas, e dessas 10, as 

que têm maior recorrencia são cinco. Dentre as cinco, são sempre os mesmos 

gêneros que são trabalhados ao longo das questões, mostrando uso exaustivo de 

alguns gêneros, enquanto uma grande variedade de outros aparecem uma ou duas 

vezes ou então sequer aparecem. Se dos 996 gêneros identificados nas cinco 

coleções que fazem parte da análise temos uma variedade de 66 gêneros em 10 

esferas sociais, quantos gêneros a gente deixou de trabalhar?; Se desses, apenas 6 

correspondem a gêneros utilizados em todos os volumes analisados, são eles: 

quadro, gráfico, tabela, propaganda de produto, texto informativo e mapa. Outros 2 

foram utilizados em 9 dos 10 volumes analisados, são os gêneros ilustração e foto 

com legenda. Quantas possibilidades nós não trabalhamos?; Ou deixamos de fazer 

relação com a matemática?; e se, de tantas esferas nós nos restringimos a 10, e 

dessas dez, de fato, só usamos cinco, quanto da realidade nós estamos deixando de 

trazer para sala de aula ou estamos deixando de trazer para a matemática, de modo 

que o aluno consiga entender a matemática como uma ciência humana, como uma 

ciência que tem influência na humanidade, que não foi criada aleatoriamente? 

Quanto à abordagem, observamos que ela tem sido feita de maneira a não 

priorizar um trabalho com o gênero, mesmo que, na maioria das vezes, na atividade, 

o aluno consiga identificar qual o gênero trabalhado na questão, por já vir nomeado, 

quase em sua totalidade pela maneira como consta no livro, ele não tem uma proposta 

de trabalho de produção, caracterização, nem possibilita que o aluno o reconheça em 
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outro contexto, apenas três deles possibilitam, que são gráfico, tábua de Pitágoras e 

planta baixa e apenas em uma das coleções, Projeto Prosa, conforme mencionado na 

análise da terceira etapa, também na grande maioria das vezes, o aluno não identifica 

qual o seu propósito de uso e nem para qual público ele foi destinado, não permitindo 

que o aluno saiba a função do gênero dentro da questão, excetuando a retirada de 

dados matemáticos e também como pretexto para as atividades de matemática 

parecerem contextualizadas. 

O que predomina em quase a totalidade das questões em que o gênero 

discursivo está presente é sempre da mesma forma, a qual segue um padrão: gênero, 

retirada da informação matemática contida nele para resolução das questões. 

Concluímos, portanto, que, de maneira geral, os gêneros propostos nas questões das 

atividades do LD de Matemática não possibilitam aos alunos se apropriarem de suas 

características, nem reproduzi-los ou reconhecê-los em outros contextos de uso.  

E essa abordagem afeta a prática docente à medida que o professor para um 

trabalho de sucesso com o gênero no LD, necessita tanto de uma mudança de 

concepção de ensino, como também de uma análise do gênero que considere os 

aspectos discursivos e não somente a utilização dele para trabalhar os conteúdos 

matemáticos, pois, da forma como o gênero está sendo abordado não favorece que o 

aluno se aproprie dele, nem estimula o seu reconhecimento, sua produção ou que se 

conheça suas características e se saiba sua aplicabilidade dentro do livro.   

E, finalmente, uma boa abordagem do gênero no LD pode orientar as políticas 

públicas de incentivo à leitura à medida que seja observada a qualidade do recurso 

didático que está sendo disponibilizado para as escolas públicas, uma boa avaliação 

desses materiais, uma boa seleção, que seja relacionada com os objetivos de ensino, 

segundo critérios que possam contemplar a formação de um aluno leitor, também em 

outras disciplinas que não seja de línguas, uma compra em quantidade suficiente que 

possa suprir as necessidades de todas as escolas, uma formação continuada para 

que os professores, de posse desse recurso, possam fazer mudanças em suas 

práticas em sala de aula, quando for o caso, e possam fazer melhor uso do livro. 

Portanto, há uma série de mudanças que podem ser feitas nesses materiais e que 

venham a interferir na qualidade da educação básica. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 
consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. 
(PAULO FREIRE, 1996, p. 59) 

 

 

A escolha por essa fala de Paulo Freire como epígrafe funciona como um 

resumo para o que constatamos nesta dissertação: que os gêneros discursivos 

presentes no LD de matemática ainda não estão sendo trabalhados de forma que 

efetivamente contribuam para a formação de um aluno leitor. E se esse trabalho ainda 

está inacabado, a investigação poderá ir sempre mais além, sendo construída e 

reconstruída, buscando fazer com que o gênero, de fato, seja trabalhado de forma que 

alcance o seu propósito. 

Quando iniciamos este trabalho, buscamos relacionar o contexto histórico, a 

teoria e a prática. Para tanto, principiamos por contextualizar o LD, fazendo uma breve 

abordagem de como se desenvolveu a política do Programa Nacional do Livro 

Didático no Brasil e as mudanças que foram implementadas, refletimos a respeito da 

importância do LD para o processo de ensino aprendizagem e as contribuições da 

leitura para a aprendizagem da matemática. Em seguida, por meio dos estudos da 

linguagem e do gênero discursivo na perspectiva bakhtiniana, apresentamos algumas 

reflexões sobre a funcionalidade, as situações de comunicação e as diferentes 

maneiras de composição dos gêneros discursivos, planejadas de acordo com a função 

social e com os propósitos comunicativos.  

Finalmente, realizamos a investigação, à luz do que foi tratado, de modo a 

analisar dados que contribuíssem para a caracterização, ainda que preliminar, de 

como os gêneros textuais estão sendo tratados nos livros didáticos de matemática, 

especialmente aqueles destinados aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

As questões de pesquisa que tentamos responder são: 1ª Quais os gêneros 

discursivos frequentemente abordados nas atividades dos Livros Didáticos de 

Matemática?; 2ª Quais as esferas sociais priorizadas nas atividades dos Livros 

Didáticos de Matemática?; 3ª A abordagem dada aos gêneros discursivos nas 

atividades do LD de Matemática contribui para que o aluno conheça as características 

desses gêneros e possa reconhecê-los e produzi-los em diferentes contextos? Essas 

questões oportunizaram-nos analisar aspectos essenciais dos livros didáticos de 
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matemática, no que se refere ao estímulo à formação do leitor, tais como: o estimulo 

à leitura, à interpretação e à produção do gênero discursivo. 

Acreditamos que, ao responder às perguntas anteriormente mencionadas, 

conseguiremos alcançar os seguintes objetivos: identificar quais são os gêneros do 

discurso priorizados nas atividades do LD de Matemática; caracterizar as esferas 

sociais a que os gêneros do discurso estão relacionados; analisar como se dá a 

abordagem dos gêneros discursivos nos LD de matemática, considerando o incentivo 

à leitura e à produção no trato dos conteúdos matemáticos.  

Portanto, para melhor entendermos os elementos constitutivos do estímulo à 

leitura e à produção do gênero discursivo, foi feito o levantamento dos gêneros 

contemplados nas questões das atividades das cinco coleções correspondentes a 

cada volume do 4º e 5º ano, totalizando 996 gêneros, com 66 variedades distribuídas 

em 10 esferas sociais.  

Embora saibamos que esse levantamento por si só não responderia acerca da 

compreensão de como esses aspectos são orientados nos LD, ele nos possibilitou 

verificar quais gêneros são mais e menos abordados, também constitui como material 

importante que possa vir a ajudar novos pesquisadores, originando possíveis 

problemáticas provenientes dos dados apresentados. 

Nesse sentido, verificamos que das 66 variedades de gêneros encontrados nos 

10 volumes analisados inicialmente, apenas 6 são encontrados em todos os volumes 

e 2 em 9 desses volumes. Consideramos esses 8 gêneros discursivos como os de 

maior recorrência nos LD de matemática analisados, são eles: quadro, gráfico, tabela, 

propaganda de produto, texto informativo, mapa, ilustração e foto com legenda. 

Chama-nos a atenção o fato de que, apesar de frequentemente encontrarmos a 

informação de que os gêneros gráfico e tabela são os mais utilizados na matemática, 

observamos que o quadro é ainda mais utilizado que a tabela. Entretanto, a forma 

como eles são tratados nos LD, sem a ênfase às suas características constitutivas e 

conceituais, tende a um mau entendimento sobre suas diferenças, resultando, muitas 

vezes, na generalização de ambos. 

Em resposta ao segundo questionamento da pesquisa, observou-se que as 

variedade de gêneros encontradas nos volumes das cinco coleções distribuem-se em 

10 esferas sociais, dentre as quais, 5 tem gêneros com recorrência superior a 90 

vezes nas coleções, são elas:  a científica, com 3 variedades de gêneros (quadro, 

gráfico e tabela); a jornalística, com 7 variedades de gêneros (foto com legenda, 
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ilustração, história em quadrinho/tirinha, notícia de jornal/revista, placar, manchete de 

jornal e narração de jogo de futebol); a publicitária, com onze variedades de gêneros 

(propaganda de produto, embalagem de produto, anúncio, cartaz, folheto, 

classificado, faixa, rótulo de embalagem, capa de revista, capa de CD e logotipo); a 

escolar, com 9 variedades de gêneros (texto informativo, mapa, bandeira, quadro 

informativo, verbete de dicionário, trecho de livro, tábua de Pitágoras, planta baixa e 

texto expositivo); e a cotidiana, com 23 variedades de gêneros (diálogo, placa de 

trânsito/sinalização, instrução de montagem, receita, instrução de jogos/brincadeiras, 

calendário, tomada de nota, álbum de fotografias, álbum de figurinhas, fatura de água, 

carta, instrução de localização, álbum de selos, biografia, frases, entrada de 

cinema/bilhete, conversa telefônica, conta telefônica, etiqueta de roupa, dicas, guia de 

ruas, placas de postos com preços de combustível e lista de compras). As demais 

esferas (dos negócios, artística, da tradição oral, literária, da saúde) têm gêneros com 

recorrência inferior a 30 vezes, sendo que em 3 delas os gêneros discursivos 

correspondentes são utilizados numa frequência de 2 e 1 vez. 

Dentre as cinco esferas sociais utilizadas, destacam-se dois aspectos: 1) 

apesar de a esfera científica ser a mais utilizada, ela foi encontrada com a quinta 

menor variedade de gêneros, apenas 3 das 66 encontradas nos volumes das 5 

coleções; e 2) apesar da variedade de gêneros correspondentes à esfera cotidiana, 

esta é aquela menos utilizada dentre as 5 primeiras.  

Com relação à terceira questão de pesquisa, na qual analisamos se a 

abordagem dada aos gêneros discursivos nas atividades do LD de Matemática 

contribui para que o aluno conheça as características desses gêneros e possa 

reconhecê-los e produzi-los em diferentes contextos, escolhemos, dentre as cinco 

coleções, duas delas (4 volumes) identificadas como coleção “B” (Projeto Prosa) e “C” 

(Projeto Buriti), para compor o segundo momento da análise e a terceira etapa da 

pesquisa. Justifica-se a escolha dessas duas coleções para essa etapa da análise 

porque buscamos identificar as coleções mais adotadas em escolas que atingiram a 

meta projetada pelo Ideb no município de Mossoró, de modo a analisar como elas 

utilizam os gêneros em suas características, usos e contextos.  

Para tanto, fizemos um mapeamento, revelando o caminho para a análise do 

estímulo à leitura, à interpretação e à produção dos gêneros, por meio dos quatro 

critérios, mencionados no item 3.4, que visam a conhecer como os gêneros 

discursivos estão sendo abordados nas seções do LD destinadas às atividades, são 
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eles: 1º) Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique sua 

categoria; 2º) Se o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique suas 

características, permitindo-lhe produzi-lo ou reconhecê-lo em outros contextos; 3º) Se 

o gênero discursivo abordado possibilita que o aluno identifique qual o seu propósito 

de uso e para qual público ele foi destinado, quando for o caso; 4º) Se o gênero 

discursivo é utilizado apenas com o objetivo de usar os dados matemáticos que o 

compõem.  

Como resultado desta análise, observou-se que, apesar de a maioria dos 

gêneros que aparece nas questões das atividades das duas coleções analisadas 

possibilitar que o aluno identifique o nome atribuído ao gênero, ou seja, sabe que se 

trata de um quadro, de um mapa, de uma ilustração, de um folheto, de um gráfico etc., 

quase a totalidade dos gêneros não possibilita que o aluno identifique suas 

características e nem possa produzi-lo ou reconhecê-lo em outros contextos. Apenas 

3 gêneros (gráfico, tábua de Pitágoras e planta baixa) que aparecem na coleção 

Projeto Prosa possibilitam, em algumas questões das atividades, que o aluno saiba, 

por exemplo, que está lendo um gráfico e não uma tabela, que a planta baixa é dada 

para emitir uma informação de localização de algo, que por meio da tábua de 

Pitágoras ele pode efetuar operações etc. 

Assim, como acontece com as características dos gêneros, a maioria dos 

gêneros das duas coleções também não possibilita que o aluno identifique qual o seu 

propósito de uso e nem para qual público ele foi destinado. Não permite que o aluno 

saiba qual a função do gênero dentro da questão, além da retirada de dados para a 

resolução da questão, e nem permite que ele identifique onde determinado gênero é 

encontrado fora do contexto do LD.  

Os resultados das análises das duas coleções convergem para o que foi 

identificado no 4º critério dessa análise, ou seja, que quase a totalidade dos gêneros 

é utilizada nas atividades apenas com o objetivo de usar os dados matemáticos que 

o compõem. Apenas 3 gêneros (gráfico, tábua de Pitágoras e planta baixa) que 

aparecem na coleção Projeto Prosa utilizam os gêneros da forma mencionada no 

segundo critério. 

Assim, a análise decorrente da pesquisa oferece-nos subsídios que reafirmam 

o que já tínhamos identificando em nossa prática de ensino, e também reafirmamos o 
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que já havia sido constatado no trabalho de Lucila Carvalho Leite14 com o gênero 

discursivo nas coleções de língua portuguesa, o que se repetiu na nossa pesquisa 

com as coleções de matemática e que tem sido um dos pontos de discussão do grupo 

de estudos CONTAR: o de que os recursos didáticos destinados ao trabalho com a 

Matemática na Educação Básica, nesta pesquisa restrita ao LD, não cumprem seu 

papel com relação ao estímulo a um trabalho de incentivo à formação do leitor nas 

aulas de matemática.  

A variedade de gêneros discursivos com a qual atua, além de mínima, dado o 

universo de possibilidades com as quais a matemática pode estar envolvida, não 

estimula o reconhecimento do gênero, as suas características, a sua função 

social/aplicabilidade, a sua produção e mesmo a sua relação com a matemática. Não 

possibilita reconhecê-la como uma produção humana capaz de atender às demandas 

sociais diversas, além de não estimular que o aluno se aproprie dos gêneros 

discursivos de modo a desenvolver suas competências de leitura e escrita, 

especialmente aquela ligada à interpretação, fundamental para o conhecimento e 

aplicabilidade dos conteúdos matemáticos. 

Isso porque os textos, conforme observado na análise das coleções, é 

destinado, na maioria das vezes e predominantemente em todas as coleções 

analisadas, à extração/retirada de dados matemáticos para responder às 

questões/situações-problema que, em muitos casos, não exploram as características 

ou relação do gênero com o seu contexto, mas objetivam exercitar uma dada 

regra/fórmula.   

Apesar de reconhecer que a tentativa dos autores das coleções analisadas em 

atender às especificações do PNLD, trazendo nos livros didáticos uma diversidade de 

gêneros, mesmo que mínima, a exemplo de poema, trava-língua, lista de compras, 

vale-refeição, cartão de saúde, biografia, adivinha, faixa, conversa telefônica, entre 

outros, a abordagem desses ainda se dá de forma insipiente para objetivo primeiro, 

que é formar um cidadão leitor.  

Desse modo, a partir do que os dados sinalizam, evidenciamos lacunas que 

merecem reflexão, e aqui destacamos duas, que são: repensar o critério de avaliação 

                                                           
14 Gêneros do discurso e escrita: o que as coleções didáticas de português (des) prestigiam no ensino 
da produção textual? Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós Graduação em 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 
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do PNLD a respeito do que seja diversidade de gênero discursivo, bem como de outras 

políticas públicas voltadas para a formação do leitor; e contribuir com estudos que 

possam gerar dados que auxiliem os autores na construção do LD, com conteúdos e 

atividades que venham a incentivar a formação de um aluno leitor e produtor de textos, 

à medida que o LD, por ser um dos principais, quando não o único recurso disponível 

para a prática docente, tem a função de orientar e estimular essa prática, de modo a 

torná-la mais eficaz na formação do cidadão. 

Deixemos claro que não objetivamos sugerir que os autores dos livros passem 

a utilizar exageradamente a diversidade de gêneros nas coleções didáticas, ou 

mesmo que o ensino desse se destaque como central no LD. Mas uma diversidade 

que possa desenvolver um trabalho eficaz da linguagem, contribuindo com o incentivo 

à formação de um aluno capaz de utilizar adequadamente a sua aprendizagem 

matemática nos diferentes contextos mediados pelos gêneros discursivos e que 

exijam duas competências de leitura e escrita.  

Além disso, o tipo de abordagem dada aos gêneros discursivos, mediada pelo 

LD de matemática, pode contribuir consideravelmente para a desmitificação das ideias 

de que não se lê ou se escreve em matemática, de que a leitura, a escrita e a 

interpretação de textos são competências que devem ser trabalhadas unicamente 

pelo profissional que atua com o ensino da língua materna e de que para ser um bom 

matemático basta saber fazer contas. Ideias essas que, infelizmente, predominam na 

comunidade acadêmica, onde se formam os professores que ensinam matemática e 

que, consequentemente, reproduzem-se na escola. 

Finalmente, não podemos acreditar que uma coleção sozinha, mesmo que 

atenda aos fatores aqui apontados, irá suprir a demanda referente à formação leitora 

do cidadão. O professor tem um papel de destaque, à medida que interage como 

interlocutor de discussões e mediador do conhecimento, o que aponta um importante 

desafio aos cursos de formação inicial e continuada de professores. Da mesma forma, 

torna-se necessário que outros recursos, bem como profissionais de apoio à pratica 

docente, sejam disponibilizados nas instituições de ensino, como forma de promover 

o incentivo à leitura, à escrita e à inter/trans/multidisciplinaridade.  
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